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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo compreender as variáveis determinantes 

da aplicabilidade de um teste de capacidade funcional para o exercício que 

compõe a bateria de avaliação dos efeitos de um programa de atividade física 

para usuários com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo. O estudo foi 

realizado no âmbito do Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em 

Pessoas com Doença Mental Grave na Unidade de Psiquiatria do Hospital São 

João – Porto, resultado da parceria entre duas unidades da Universidade do 

Porto: a Unidade de Psiquiatria Comunitária e Hospital de Dia do Hospital São 

João (HSJ) e o Gabinete de Educação Física Especial da Faculdade de 

Desporto (FADEUP). O primeiro estudo da presente tese descreve o processo 

de implantação do Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em 

Pessoas com Doença Mental Grave na Unidade de Psiquiatria do Hospital São 

João – Porto. No segundo estudo é realizada uma revisão da literatura sobre 

os instrumentos utilizados para análise da capacidade funcional em pacientes 

com Esquizofrenia ou com Transtorno Esquizoafetivo. O último estudo centra-

se na avaliação da aplicabilidade do Six-Minutes Walk Test no Projecto 

Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental 

Grave.  

Palavras-Chave: Esquizofrenia, Transtorno Esquizoafetivo, implantação de 

programa de atividade física, capacidade funcional, avaliação  
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ABSTRACT 

This study aims to understand the factors determining the applicability of a 

functional capacity test for the exercise that makes up the battery of 

assessment of a physical activity program for users with schizophrenia or 

schizoaffective disorder. The same was done under the Project Impact of Sport 

and Physical Activity in People with Severe Mental Illness in the ―Unidade 

Psiquiatrica of Hospital de São João – Porto‖, a partnership between two units 

of Universidade do Porto: ―Unidade de Psiquiatria Comunitária e Hospital de 

Dia do Hospital São João‖ (HSJ) and the ―Gabinete de Educação Física 

Especial da Faculdade de Desporto‖ (FADEUP). The first study of this thesis 

describes the process of implementing the Project Impact of Sport and Physical 

Activity in People with Severe Mental Illness in the ―Unidade de Psiquiatria do 

Hospital de São João – Porto‖. In the second study, a review of the literature on 

the tools is used for analysis of functional capacity in patients with 

schizophrenia or schizoaffective disorder, and the latest study focuses on 

assessing the applicability of the Six-Minutes Walk Test in the Project Impact of 

Physical Activity and Sports in People with Severe Mental Illness. 

Keywords: Schizophrenia, Schizoaffective Disorder, physical activity, 

deployment, functional capacity, assessment 
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1.1  Introdução Geral: 

A maioria dos transtornos mentais é influenciada por uma combinação de 

fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais (World Health 

Organization [WHO], 2001). Destacam-se, entre estas influências, as 

alterações biológicas, que modificam funções do aparelho cardiovascular e do 

sistema endócrino, afetando, consequentemente, a funcionalidade da pessoa. 

(Patterson & Mausbach, 2010).  

O Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar (2008) indicou que 

cerca de 11% da população europeia sofria de algum transtorno mental, e, já 

em 2005, Wittchen & Jacobi apontavam que mais de 27% dos europeus 

adultos se confrontavam, pelo menos durante algum ano de vida, com uma 

forma de transtorno mental.  

De acordo com o documento Saúde Mental: nova concepção, nova 

esperança, de 2002, o impacto econômico dos transtornos mentais, de maneira 

relevante os graves, como as esquizofrenias, produzem um custo/país enorme, 

profundo e duradouro (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2002b). Em 

Portugal, de acordo com a Rede de Referenciação de Psiquiatria e Saúde 

Mental (Direcção-Geral da Saúde, 2004), a Esquizofrenia foi a principal causa 

de internamento (36,5%) nos serviços hospitalares especializados em 2004.  

Ao longo do tempo, diferentes abordagens e intervenções, tanto no 

tratamento medicamentoso como no de reabilitação, foram desenvolvidas no 

contexto da saúde mental, com objetivos de, entre outros, baixar os custos dos 

serviços de saúde, controlar os diversos sintomas advindos dos transtornos, 

bem como melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida desse grupo 

populacional (Drake et al., 2003). 

Nas décadas de 60 e 70, os tratamentos centravam-se no controle dos 

sintomas, cujo objetivo era manter o paciente em quadro estável e fora dos 

hospitais. Entre 1980 e 1990, cresceu a importância da reabilitação e 

preocupação técnica começou a ser direcionada ao auxílio aos pacientes para  

a manutenção dos papéis sociais, ou seja, a identidade da pessoa como 

trabalhador, cidadão, pai ou cônjuge.  
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Na década de 90, os serviços de saúde mental apontavam para 

abordagens e intervenções que buscavam a independência, a auto-gestão e a 

melhoria na qualidade de vida dos usuários. Nesta perspectiva, os mesmos 

deveriam ser capazes de gerir os próprios sintomas, alcançar sucesso nos 

relacionamentos familiares, sociais e participar das atividades comunitárias de 

forma satisfatória e significativa. Nessa mesma década avançaram os estudos 

sobre a associação da Esquizofrenia e as doenças crônicas não trasmissíveis 

(DCNT). 

Na última década, assistiu-se à luta pela inclusão social dessas pessoas, 

pela sua valorização e respeito, pela conquista de direitos, bem como pelo 

entendimento da importância do contexto de satisfação para a estabilização 

dos mesmos no meio social (Drake et al., 2003).  

Diante do exposto, observa-se que o desenvolvimento de diferentes 

abordagens e intervenções no contexto da saúde mental, tornaram-se, ao 

longo das últimas décadas, cada vez mais eficaz, efetiva e humana.  

Contudo, os pacientes com transtornos mentais graves continuam a 

apresentar altos índices de mortalidade, sedentarismo, comorbidades, situação 

agravada com a presença das DCNT, como a Diabetes Mellitus, a Hipertensão 

Arterial Sistêmica, as doenças respiratórias, as doenças coronarianas e a 

obesidade. Somam-se a estas condições, as evidências científicas de que os 

medicamentos antipsicóticos de segunda geração podem produzir efeitos 

colaterais, entre eles o aumento de massa corporal e a hiperdislipidemia 

(Beebe et al., 2005; Drake et al., 2003; Ösby et al., 2000; Roick et al., 2007). 

Torna-se assim, obrigatório o avanço das políticas públicas de saúde 

que estimulem intervenções terapêuticas e de reabilitação com objetivos de 

diminuir o índice de mortalidade e as taxas de DCNT nesse grupo populacional, 

bem como promover um estilo de vida fisicamente mais ativo, com vista à 

melhoria na funcionalidade deste, seja na vida privada ou social.  

Frente a essa necessidade, os Serviços de Saúde Mental dos diversos 

países membros da OMS têm direcionado esforços à busca por novas 
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abordagens e intervenções que possam contemplar os objetivos anteriormente 

mencionados. 

Na perspectiva de estímulo à oferta de novas formas de intervenções 

pelos serviços de Saúde Mental, a prática de atividade física (AF)1 tem sido 

defendida pela (OMS, 2002a) como um dos campos a serem contemplados 

num processo de reabilitação psicossocial.  

Faulkner & Bidlle (1999) em um estudo pioneiro nesta área de 

conhecimento, sustentavam que o exercício físico (EF)2 tinha considerável 

influência na melhoria dos sintomas negativos em indivíduos com 

Esquizofrenia, bem como no suporte para enfrentar os sintomas positivos da 

doença. A prática de exercício físico foi também documentada e reconhecida 

como uma variável valorosa para a redução das taxas de morbidade e de 

mortalidade entre pessoas com Esquizofrenia (De Hert et al., 2009; Richardson 

et al., 2005).  

Estudos mais recentes indicam que, para esse grupo populacional as 

intervenções com base nos conteúdos da AF remetem, entre outros, para uma 

melhoria no desenvolvimento do controle corporal, da função cognitiva, do perfil 

lipídico, do controle do peso e da auto-estima, bem como para diminuição do 

isolamento social (Antunes et al., 2006; Borges, 2004; Cordazzo & Vieira, 2008; 

R. S. Silva et al., 2010; Vancampfort et al., 2009).  

Contudo, para que as intervenções centradas na AF sejam cada vez 

mais reconhecidas e validadas tanto pelo mundo científico, quanto pelos 

serviços especializados, algumas dificuldades ainda precisam ser 

ultrapassadas. Entre elas, destaca-se a necessidade em se aumentar o 

número de programas que sejam desenhados e estruturados com base nas 

características e particularidades das pessoas com Esquizofrenia, bem como o 

acréscimo no número de Profissionais de Educação Física nas equipes, tanto 

                                                           
1
 Atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso (Caspersen et 
al., 1985). 
 
2
 Exercício físico é um subconjunto de atividades físicas que são planejadas, 

estruturadas e repetidas, com um objetivo de melhorar ou manter a aptidão física (Caspersen 
et al., 1985). 
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no ambiente hospitalar, como no contexto da reabilitação psicossocial, para 

sustentarem com consistência científica os programas.  

Por outro lado, apresenta-se como uma limitação para os programas 

implantados a escassez de instrumentos para testar e avaliar os efeitos destes. 

Neste contexto, em Portugal, o baixo instrumental técnico científico 

adaptado, validado culturalmente e confiável para estas avaliações tem 

comprometido o levantamento de dados importantes, inclusive sobre a 

funcionalidade dos usuários com Esquizofrenia. 

Para enfrentar este problema, surge a parceria entre duas unidades da 

Universidade do Porto: a Unidade de Psiquiatria Comunitária e Hospital de Dia 

do Hospital de São João (HSJ) e o Gabinete de Educação Física Especial da 

Faculdade de Desporto (FADEUP).   

Assim sendo, integrado ao programa anteriormente citado, ocorre o 

estudo da aplicabilidade de um teste de capacidade funcional que compõe a 

bateria de avaliação dos efeitos de um programa de AF para usuários com 

Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo. 

O primeiro estudo da presente tese descreve o processo de implantação 

do Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com 

Doença Mental Grave na Unidade de Psiquiatria do Hospital de São João – 

Porto.  

No segundo estudo, é realizada uma revisão da literatura sobre os 

instrumentos utilizados para análise da capacidade funcional em indivíduos 

com Esquizofrenia ou com Transtorno Esquizoafetivo.  

O último estudo centra-se na discussão da aplicabilidade do Six-Minutes 

Walk Test - 6MWT (American Toracic Society [ATS], 2002) no Projecto Impacto 

da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave na 

Unidade de Psiquiatria do Hospital de São João – Porto.  

 Sendo assim, a presente tese tem como objetivos o registro da memória 

de implantação de um programa de atividade física para pessoas com 

Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo, usuárias de um serviço de 
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psiquiatria comunitária na cidade do Porto, Portugal e a compreensão sobre o 

instrumental, incluso na bateria de teste utilizada no programa adotado no 

projeto mencionado anteriormente. 
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Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com 

Transtorno Mental Grave no Hospital de São João - Porto: memória de 
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2.1  Introdução: 

A Esquizofrenia tem sido considerada pela OMS (2002) como um 

problema de saúde pública, sendo colocada como a nona causa de 

incapacidade no mundo (García et al., 2008). No Relatório de Saúde Mental 

este transtorno é descrito como sendo ―caracterizado por distorções 

fundamentais do pensamento e da percepção e por emoções impróprias‖ 

(OMS, 2002, p. 32).  

Fernandes da Fonseca (1997), refere-se à Esquizofrenia como um 

quadro psiquiátrico que apresenta várias manifestações clínicas, tendo em 

comum o processo de degradação da personalidade, que altera as funções 

intelectuais, afetivas e volitivas levando, consequentemente, a um relaxamento 

das associações, a uma perda da direção do pensamento e a uma 

ambivalência comportamental frequente.  

Quanto às doenças associadas a esta patologia, apontam-se as 

cardiovasculares, as metabólicas, as endócrinas, as neurológicas, as 

infecciosas, bem como o abuso de substâncias ilícitas (Hennekens et al., 

2005). Somado a isto, outros autores ainda afirmam que a utilização dos 

medicamentos antipsicóticos, frequentes nesta população, eleva a taxa de 

morte prematura e o agravamento das doenças cardíacas (De Hert et al., 2009; 

Seeman, 2009; Van Os & Kapur, 2009). Neste contexto, as funções básicas 

que concedem à pessoa normal um sentido de individualidade, singularidade e 

autodireção são afetadas (OMS, 2002b). Tal complexidade é verificada quer ao 

nível sintomatológico, quer ao nível da qualidade de vida destes pacientes 

(Borges, 2004). 

Estudos de Hennekens et al. (2005) afirmam que a média de vida dos 

indivíduos com Esquizofrenia é 20% menor quando comparada com o restante 

da população. Em Portugal, o Censo Psiquiátrico (Direção-Geral da Saúde, 

2001), aponta que estes pacientes são os que mais recorrem aos serviços de 

saúde (21,2%) e que, em conjunto com a depressão, a Esquizofrenia é 

responsável por 60% dos suicídios neste país.  
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Com uma perspectiva mais holística, Harvey et al. (2007) defendem que 

os tratamentos psicopatológicos não garantem melhorias no funcionamento 

global e na qualidade de vida desses pacientes e referem as avaliações da 

capacidade funcional e avaliações subjetivas como forma de garantir que os 

tratamentos farmacológicos, comportamentais, bem como processos de 

reabilitação, tornem-se mais eficientes. Com os argumentos acima citados, 

torna-se evidente que o entendimento de fatores e de dinâmicas funcionais da 

vida destes indivíduos necessitam de ser estudados de maneira, cada vez 

mais, aprofundada. Este novo olhar sobre os tratamentos de reabilitação 

passam a valorizar a independência na execução de tarefas da vida diária, 

permitindo a este grupo populacional atingir uma adequada qualidade de vida. 

Já em 2001, a WHO, em seu relatório sobre a saúde mundial — nesse 

ano dedicado à saúde mental — recomendava, com caráter de urgência, a 

adoção, de várias medidas. Este reforçava o papel de investigação para 

definição de prioridades, planejamento e avaliações dos vários tipos de 

intervenções junto ao grupo com Esquizofrenia, com o intuito de delinear 

estratégias de ação nos serviços de Saúde Pública.  

A prática de atividades físicas AF1 e exercícios físicos EF2 apresenta-se 

como uma das várias intervenções que fortalecem a lógica de melhoria 

psíquica, motora e social. Faulkner & Biddle (1999) ressaltam que, para a 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com Esquizofrenia, é primordial 

que os mesmos possuam experiências diversificadas de exercícios físicos, 

podendo, inclusive, este tipo de intervenção servir como complemento de 

outras formas de terapia. Corroboram com essa interpretação o estudo de De 

Hert et al. (2009), no qual sustentam-se os benefícios psicológicos e 

fisiológicos alcançados junto a essa população quando o conjunto de 

intervenções contemplam qualquer tipo de atividade física realizada de forma 

regular.  

                                                           
1
 Atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso (Caspersen et 
al., 1985). 

 
2
 Exercício físico é um subconjunto de atividades físicas que são planejadas, 

estruturadas e repetidas, com um objetivo de melhorar ou manter a aptidão física (Caspersen, 
et al., 1985). 



33 

Segundo Marzolini et al. (2009) um programa de exercício físico serve 

como suporte ao tratamento de indivíduos com Esquizofrenia, especialmente 

se o mesmo estiver integrado num modelo de cuidados com a saúde. Seguindo 

a mesma linha de pensamento, Faulkner & Sparkes (1999) apontam esta 

possibilidade quando destacam a necessidade dos exercícios físicos serem 

prescritos como apoio às psicoterapias tradicionais. Somado a isso, Garber et 

al. (2011) pontuam a importância de uma supervisão realizada pelo profissional 

de Educação Física na contribuição da aderência a um programa de exercícios, 

bem como na redução dos exercícios que provoquem lesões a pacientes. 

Em 2009, Seeman, em seu estudo de revisão, no qual são analisadas as 

mudanças ocorridas nos últimos 30 anos nos tratamentos da Esquizofrenia, 

afirmou que, apesar de se ter alcançado, nas últimas três décadas, várias 

mudanças positivas, a melhoria ainda não tem sido suficiente para se garantir 

uma vida produtiva e de qualidade para estes indivíduos.  

Com este mesmo argumento, mas com um olhar mais especializado nas 

intervenções da área científica de Educação Física, Borges (2004) aponta que 

a fragilidade dos processos técnico-pedagógicos nessa área, as raras 

experiências de programas desta natureza nos serviços Públicos de Saúde e o 

escasso instrumental em língua portuguesa têm impedido o pleno 

desenvolvimento de programas com base técnico-científica da Atividade Física 

Adaptada [AFA] para esta população específica. A mesma autora ainda afirma 

que os muitos projetos desenvolvidos com base na AFA, com foco no 

tratamento de indivíduos com psicose e neuroses graves, apresentam poucos 

conhecimentos científicos sistematizados e consistentes no campo de encontro 

da qualidade de vida, do lazer, do esporte e da AF. 

Especificamente em Portugal, Xavier et al. (2002) afirmam que, quanto à 

cobertura clínica, os valores são semelhantes aos restantes dos países 

europeus, mas existe um grande número de necessidades não-cobertas nas 

áreas de intervenção psicossocial, incluindo a reabilitação.  

Quanto aos avanços nos cuidados de saúde para este grupo 

populacional em Portugal, o Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 

(Ministério da Saúde, 2008), aprovado pela Resolução do Conselho de 

http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/rcm_0049_2008.htm
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Ministros nº 49/2008, propôs a criação de um conjunto de unidades e equipes 

de cuidados continuados integrados de saúde mental. O objetivo é associar os 

cuidados médicos com a prestação de apoio psicossocial na recuperação e na 

reabilitação dos cidadãos com perturbações mentais severas, bem como criar 

dispositivos para a promoção e o reforço das capacidades dos familiares para 

lidarem com as demandas específicas advindas da perturbação mental severa. 

Portanto, é assegurada a criação de equipes multidisciplinares que atenderão, 

de maneira coordenada, as necessidades e as demandas médicas, 

psicológicas, sociais, de enfermagem e ocupacionais, tanto no cenário do 

tratamento quanto no de reabilitação.  

Neste contexto, na década de 90, em Portugal, estabelece-se o Projeto 

Hospital de Dia, estruturas implantadas dentro dos hospitais gerais, que 

demonstram benefícios clínicos e rentabilidade social, ao melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes e reduzir os custos inerentes ao internamento hospitalar 

tradicional. O Hospital de Dia possui espaço físico próprio e uma equipe 

multidisciplinar que tem por objetivo fornecer cuidados na saúde de modo 

programado aos pacientes. Nesta modalidade de cuidados, há dois tipos de 

atendimento, um no qual o paciente passa todo o dia no hospital, mas dorme 

em casa, e outro no qual o paciente passa apenas algumas horas da semana 

ou do mês no hospital. Este último tipo de atendimento é denominado Hospital 

de Dia A. Ambas as estruturas existem na Unidade de Psiquiatria do Hospital 

São João - Porto. 

Com foco na ampliação e na complementação do atendimento integral 

aos pacientes do Hospital Dia do Hospital São João, estabelecem-se, entre a 

Unidade de Psiquiatria Comunitária, gestora dos Hospitais de Dia do Hospital 

São João, e o Gabinete de Educação Física Especial da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), uma parceria para a oferta de 

um programa de Atividade Física Adaptada a pacientes com Esquizofrenia. O 

mesmo foi sugerido na medida em que foi identificado, por aquela Unidade, 

que os pacientes acompanhados apresentavam grandes carências de práticas 

de atividade física e desportiva, necessitando, com isso, de um programa de 

exercício físico adaptado às particularidades dos mesmos. 
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Assim sendo, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes do Hospital de Dia A, através dos benefícios 

reconhecidos do exercício físico, foi desenvolvido o Projecto Impacto da 

Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Transtorno Mental Grave.  

Com o intuito de descrever as principais memórias relativas à 

implantação e consolidação do projeto, bem como oferecer uma visão geral do 

mesmo, foi desenvolvido o presente estudo. 

 

 

2.2  Desenvolvimento 

O método utilizado para registro e apresentação das informações 

relevantes à implantação e ao desenvolvimento do projeto foi histórico-

descritivo. Procurou-se mapear e expor, os procedimentos iniciais e éticos, a 

caracterização dos participantes, a organização do programa, os recursos 

materiais e físicos, bem como os primeiros achados.  

 

2.2.1  Procedimentos iniciais e éticos  

Como primeiro movimento, houve o desenvolvimento do Projecto 

Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Transtorno Mental 

Grave pelo Gabinete de Educação Física Especial para submissão ao Comitê 

de Ética do Hospital São João. Paralelamente, em consulta de rotina, os 

pacientes do Hospital de Dia A foram questionados sobre a intenção em 

participar do projeto acima referido, sendo que 12 se mostraram disponíveis e 

interessados. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, iniciou-se a 

avaliação médica e a aplicação de exames auxiliares de diagnóstico, nos quais 

era incluído um estudo analítico e electrocardiograma em repouso, realizado 

por um médico especialista em Medicina Interna, para seleção dos 

participantes. Ao fim desta etapa, 2 pacientes não se apresentavam aptos para 

a prática de atividade física, fazendo com que o projeto se iniciasse com 10 

participantes.  

Paralelamente aos exames de rotina acima citados, os participantes 

realizaram uma consulta à médica dietista do serviço de Psiquiatria no sentido 
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de realizar intervenções nutricionais específicas para os mesmos. Em 

Fevereiro de 2011, data de início do projeto, houve a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) pelos participantes selecionados.  

2.2.2  Caracterização dos participantes  

Os participantes (N=10) apresentam idades entre 27 e 55 anos, com 

média de idade de 42,5 anos e desvio padrão de 9,3. Verifica-se a 

predominância do sexo masculino, correspondendo a 60% dos participantes.  

Quanto ao grau de escolaridade relatado pelos participantes, 50% dizem 

ter completado o ensino fundamental, 30% completaram o ensino médio e 

apenas 10% apresentam o ensino superior completo. Grande parte da amostra 

(80%) se diz solteira e 30% tem filhos. Verificou-se que 60% dos participantes 

residem com os pais, 20% com esposo(a), 10% com os avós e 10% sozinhos. 

Quando questionados sobre a orientação religiosa, 100% se afirmaram 

católicos. 

Identificou-se que 90% dos participantes recebiam ordenado mensal, 

entretanto, 100% dos participantes não exercem qualquer profissão. Quanto à 

origem dos ordenados, 60% são reformados e 40% não quiseram declarar. 

Na caracterização das vivências desportivas, identificou-se que 100% 

dos participantes já havia, em algum momento da vida, praticado alguma 

modalidade desportiva ou atividades físicas. Entre as atividades e modalidades 

citadas estavam a musculação, o fisioculturismo, o tênis, o futebol, o spinning, 

as atividades no Hospital de Dia e aulas de Educação Física no liceu. 

Os participantes foram questionados sobre a prática de alguma 

modalidade desportiva ou atividades físicas nas últimas 4 semanas. 

Responderam a esta questão de forma positiva 70% dos participantes. 

Caminhada e aulas de expressão corporal foram as atividades relatas. 
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2.2.3  Estrutura do programa de intervenção 

2.2.3.1  Modelo teórico  

Como base técnico-clínica para o desenvolvimento do projeto no 

Hospital de Dia A foi selecionado o Programa do Modelo teórico Adherence to 

a physical active life style by people with psychosis (Borges, 2009), 

desenvolvido a partir da parceria entre a Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais 

(EEFFTO-UFMG) e a Coordenação de Saúde Mental do Município de Belo 

Horizonte, Brasil. O mesmo já se encontra implementado no município de Belo 

Horizonte e tem revelado bons níveis de adesão por parte dos pacientes 

envolvidos. O Programa conta ainda com o apoio técnico do Setor de 

Psicomotricidade do Hospital Saint Jozef da Universidade Católica de Leuven, 

na Bélgica, o qual contribui para a definição dos instrumentos de avaliação que 

compõem o programa estabelecido pelo modelo teórico.  

O programa selecionado apresenta-se como adequado devido a todas 

as características técnicas apresentadas e frente à semelhança, no que diz 

respeito à língua e à cultura entre Brasil e Portugal, sendo assim, prudente e 

adequada a aplicação desse Programa no Projecto Impacto da Actividade 

Física e Desportiva em Pessoas com Transtorno Mental Grave em ambos os 

países. 

O Programa visa estimular a adesão dos participantes às práticas de 

atividade física e desportiva de maneira regular pelo desenvolvimento da 

curiosidade como elemento estruturante da motivação. O modelo teórico, no 

qual o programa está fundamentado defende que, para este grupo populacional 

a formação de hábitos esta acoplada ao desenvolvimento da percepção do 

tempo. A participação nas práticas definidas no programa busca influenciar de 

forma positiva a autoconfiança do participante, e esta condição psíquica retro-

alimenta a curiosidade e a motivação em manter-se fisicamente ativo. Como a 

valorização da subjetividade do participante é defendida no modelo como eixo 

central da motivação, a participação familiar e o reconhecimento dos valores 

culturais do micro sistema social do participante constituem parte da matriz 

funcional do programa.  
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O programa apresenta quatro fases (F01, F02, F03, e F04) de 

desenvolvimento, nas quais são apresentados objetivos específicos e metas a 

curto, médio e longo prazos, bem como são contemplados tanto o 

desenvolvimento como a manutenção de capacidades físico-motoras, 

psíquicas e sociais. O programa de intervenção aborda capacidades motoras 

rudimentares, movimentos especializados, jogos cooperativos até modalidades 

desportivas, dependendo da fase em que o participante se encontre.  

No final de cada fase, que tem a duração de 3 meses, é aplicada uma 

bateria de testes para avaliar o desenvolvimento do participante. Os resultados 

encontrados fazem parte dos critérios para deslocar os participantes para outra 

fase do programa.  

2.2.3.2  Procedimentos iniciais e desenvolvimento do programa 

Nas duas primeiras semanas, foi aplicada a bateria de testes, a qual 

incluía um questionário sócio-demográfico (Anexo II), medidas antropométricas 

(massa corporal, altura, circunferência de cintura e do quadril) (Anexo III), Six-

Minutes Walk Test (Anexo III) e o Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ) (Anexo IV). Paralelamente à aplicação dos testes foram 

realizadas sessões de diagnóstico para observar e identificar a fase em que os 

participantes se enquadravam através de sessões que abrangiam capacidades 

motoras e físicas, psíquicas e sociais.  

Após as 2 primeiras semanas de aplicação das sessões de diagnóstico, 

decidiu-se que os participantes seriam divididos em dois grupos (G1-A e G1-B), 

cada qual contendo 5 pacientes, todos colocados na fase 3 (F03) do Programa. 

No primeiro trimestre do programa, as sessões eram às segundas e às 

quartas-feiras para o G1-A e às quartas e sextas-feiras para o G1-B, com 

duração de 30 a 40 minutos/sessão.  

Na fase 03, destacam-se as atividades que privilegiam as capacidades 

motoras básicas, como andar, saltar, correr, manipular, bem como todas as 

associadas a ações que desenvolvem as capacidades coordenativas, como 

coordenação óculo-manual, coordenação óculo-pedal, equilíbrio, orientação 

espacial, lateralidade, imagem corporal. As atividades rítmicas e expressivas, 
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os jogos recreativos de caráter cooperativo ou competitivo e os exercícios 

aeróbios e de força são também contemplados nessas fases do programa de 

intervenção. O esforço de moderada intensidade, variando de intensidade 

baixa a moderada, é solicitado aos participantes nessas fases do programa.  

Simultaneamente, foram privilegiadas atividades que permitiriam a 

utilização de capacidades e de competências do domínio psicológico, como a 

atenção, a orientação, a memória, a linguagem e o domínio social, como a 

comunicação, a presença e a interação social.  

Entre as estratégias para formação e fortalecimento do vínculo de 

confiança entre os participantes e a equipe de profissionais de Educação 

Física, optou-se pela utilização de cartões impressos com recados e 

informações sobre os dias e horários das intervenções. Outra estratégia 

utilizada pela equipe foi o estabelecimento do contato via telefone com os 

participantes, quando identificada a ausência dos mesmos nas intervenções. 

Ainda, no que se refere às estratégias utilizadas exclusivamente durante as 

sessões, decidiu-se pela valorização e pelo reforço positivo quando realizada a 

adequada performance motora e física, o equilíbrio das capacidades psíquicas 

nas práticas e a aceitação e o cumprimento das regras sociais estabelecidas. 

Todas as estratégias executadas têm como objetivo estruturar e estimular a 

adesão dos participantes ao programa. 

2.2.4  Recursos humanos 

O presente projeto apresenta como corpo técnico científico cinco 

profissionais provenientes do Gabinete de Educação Física Especial da 

Faculdade de Desporto (FADEUP) e um proveniente da Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas 

Gerais (EEFFTO-UFMG). A intervenção prática, bem como a aplicação da 

bateria de testes, foram asseguradas por dois dos profissionais de Educação 

Física da FADEUP. 

A equipe ainda é composta por três psiquiatras e um terapeuta 

ocupacional da Unidade de Psiquiatria Comunitária e Hospitais de Dia do 

Hospital São João.  
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2.2.5  Infra-estrutura 

2.2.5.1  Espaço 

As intervenções ocorrem nos espaços cedidos pela Unidade de 

Psiquiatria Comunitária, a sala de psicomotricidade e a área externa com 

gramado da Unidade.  

2.2.5.2  Recursos materiais 

O material utilizado para as sessões foi disponibilizado pela unidade 

hospitalar e pelo Gabinete de Educação Física Especial. Podemos citar o uso 

de cones, arcos, tapetes, bolas de vôlei e futebol, bem como bolas de 

diferentes texturas, tamanhos e pesos. Como material utilizado para coleta dos 

dados, cita-se o aparelho marca POLAR para medição de frequência cardíaca, 

o aparelho de medida de pressão arterial Tensoval Confort HARTMANN, a 

balança da marca Welmy para massa corporal e altura, cones, caneta e 

formulários para preenchimento.   

2.2.6  Monitoramento e avaliação  

2.2.6.1  Monitoramento 

Foi estabelecido um protocolo de acompanhamento dos participantes. A 

construção de grelhas para os planos semestral e diário, anotações de dados 

sobre a performance durante as sessões e sobre o ocorrido durante a aula 

foram utilizadas para monitoramento. Seguem-se as informações sobre o 

material desenvolvido e o sistema de monitoramento utilizado para o programa:  

2.2.6.1.1  Plano de atividades trimestrais e diárias  

Com o objetivo de estabelecer um monitoramento das sessões 

ministradas e o cumprimento do programa estabelecido no projeto, foram 

desenvolvidas fichas de monitoramento, de abrangência diária e trimestral  

2.2.6.1.2  Diário de campo  

O instrumento Diário de campo permite uma melhor sistematização da 

intervenção desenvolvida tanto nos processos de investigação quanto na 

http://www.saudeshop.com.br/produto/76-balanca-antropometrica-mecanica-150-kg-110ch-welmy
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orientação para as ações articuladas em diferentes processos de intervenção 

(Lima et al., 2007).  

Optou-se por adicionar o diário de campo no sentido de acrescentar 

mais observações e informações ao processo de monitoramento dos 

participantes. Seu preenchimento ocorria sempre ao final de cada sessão, 

pelos profissionais de Educação Física. Os mesmos pontuavam quais eram os 

pontos que mais lhes chamavam a atenção, sempre com o foco no 

desenvolvimento motor e físico, psíquico e social. 

2.2.6.1.3  Ficha Individualizada  

Como forma de acrescentar informação ao Diário de Campo (Anexo V), 

foi desenvolvida uma grelha para avaliação diária. Esse movimento tem como 

intuito monitorar, de maneira mais depurada, cada participante durante as 

sessões. 

2.2.6.2  Avaliação 

A evolução dos participantes foi realizada a partir de aplicações 

sistemáticas da bateria de testes estabelecida pelo programa. Seguem-se 

informações sobre os instrumentos estabelecidos pelo programa:  

2.2.6.2.1  IPAQ 

O IPAQ (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ) (Craig et 

al., 2003) foi desenvolvido em 1998, pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), pelo Center for Disease Control and Prevention U.S.A. (CDC) e pelo 

Instituto Karolinska, na Suécia, com a finalidade de desenvolver e testar um 

instrumento que permitisse obter medidas de atividades físicas que fossem 

internacionalmente comparáveis. 

Assim sendo, o objetivo é verificar o dispêndio energético semanal em 

atividades físicas (Matsudo et al., 2001). O questionário apresenta duas 

versões. A versão curta é adequada para uso em sistemas de controles 

nacionais e regionais, enquanto a versão longa é capaz de fornecer 

informações mais detalhadas, muitas vezes necessárias ao trabalho de 

investigação (Mazo & Benedetti, 2010).  
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2.2.6.2.2  Six-Minutes Walk Test  

O Six-Minutes Walk Test (ATS, 2002) foi originalmente desenvolvido 

para pacientes com doença obstrutiva crónica, passando a ser utilizado em 

outras situações clínicas nas quais os doentes apresentavam doenças como a 

cardiomiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. Considerado um teste de 

aplicação fácil e de baixo custo, estudos recentes defendem a sua 

aplicabilidade para a avaliação funcional de indivíduos com esquizofrenia 

(Beebe et al., 2005; Marzolini et al., 2009; Vancampfort et al., 2009; 

Vancampfort et al., 2011). 

 

 

2.3  Resultados e discussões sobre a implantação do projeto 

Este trabalho relata as principais memórias de implantação e consolidação 

do Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com 

Transtorno Mental Grave para os participantes do Hopital de Dia A da Unidade 

de Psiquiatria do Hospital São João. 

Como forma de caracterizar os participantes desta fase de implantação, foi 

aplicado um questionário sócio-demográfico, em que os dados são 

apresentados no item caracterização dos participantes. No que se refere às 

possíveis dificuldades de aplicação do mesmo, pode-se citar a não 

disponibilidade de alguns participantes (40%) em se relatar qual era o valor do 

seu ordenado mensal. Nesse momento, alguns destes sentiram-se 

incomodados com este tipo de questionamento, ficando relutantes, por alguns 

segundos, em continuar a responder às questões. Contudo, vale ressaltar que 

foram necessários, em média, 2 minutos e 30 segundos para a aplicação do 

questionário sóciodemografico, o que indica a simplicidade e facilidade de 

compreensão das questões propostas para os participantes.  

No que se refere à assiduidade nos três primeiros meses de aplicação do 

programa, verificou-se que os participantes apresentaram uma frequência 
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média de 72,3% nas sessões. Verificou-se que, nenhum dos participantes 

abandonou o presente projeto, sendo este um ponto positivo a ser relatado. 

Corroborando este achado, podemos citar o estudo de (Marzolini et al., 2009), 

no qual foi aplicado um programa de exercício físico para indivíduos com 

Esquizofrenia que apresentava um grupo controle (N=6) e um grupo 

experimental (N=7), com intervenções realizadas duas vezes por semana, 

durante 12 semanas, e que não apresentou abandono por parte dos 

participantes.  

Contudo, sobre o assunto anteriormente citado, estudos de Beebe et al. 

(2005) apresentaram uma taxa de abandono de 33% em um programa de 

exercício físico, com frequência de intervenções de três vezes por semana, 

durante 16 semanas. A amostra era composta por um grupo experimental 

(N=4) e um grupo controle (N=6) com esquizofrenia residentes na comunidade. 

É importante ressaltar que a situação de residência na amostra relatada nos 

estudos de Beebe et al. (2005) é similar à dos participantes do presente 

projeto, contrariamente ao número de sessões por semana, sendo este um 

possível indicador de abandono das sessões. 

Sobre a adesão aos programas de AF para este grupo populacional, 

especialistas afirmam que existe a necessidade de sempre explorar formas 

cada vez mais criativas para melhorar todo o processo, desde o recrutamento 

até as próprias sessões (Beebe et al., 2005; Borges, 2004; Faulkner & Biddle, 

1999). A adesão e a manutenção do participante em um programa de atividade 

física é de extrema importância, uma vez que os ganhos e os benefícios 

advindos desta modalidade de intervenção estão diretamente relacionados com 

a frequência de participação e a intensidade do esforço aplicado durante as 

sessões.  

Uma das estratégias adotadas pelos profissionais de Educação Física do 

presente projeto para promover a adesão dos participantes foi a ampla 

utilização do reforço positivo durante as sessões. Sobre o tema, Beebe et al. 

(2005) apontam para a importância desse recurso pedagógico e recomendam 

coerência e persistência no sentido de incentivar os participantes a serem 

fisicamente ativos, a utilizar o reforço positivo durante as atividades e sempre 
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destacar os benefícios de uma vida fisicamente ativa para a saúde física e 

mental.  

Outra estratégia foi o contato, via telefone, realizado pelos pesquisadores 

para os participantes, quando os mesmos não compareciam à sessão. Esta 

estratégia apresentou-se como eficaz para a adesão dos participantes ao 

programa de atividade física e para o estreitamento das relações entre os 

membros da equipe e os participantes. Uma vez que é relatado na literatura 

especializada o abandono dos participantes nos programas de atividade física 

(Beebe et al., 2005; Marzolini et al., 2009; Poulin et al., 2007), optou-se por 

utilizar esta estratégia na tentativa de reduzir esta possibilidade, encontrando-

se, no presente estudo, um resultado positivo por parte dos profissionais de 

Educação Física. Garber (2011) cita a importância da ações que auxiliem na 

adoção e manuntenção de um estilo de vida ativo, seja ele o uso de recados 

impressos, o contato via telefone ou e-mail.  

Um ponto a ser ressaltado foi a verificação do estreitamento de relações 

entre os próprios participantes, fato este observado no momento em que, 

durante e após as sessões, os participantes conversavam entre si sobre 

diferentes assuntos (política, dia-a-dia, transporte, entre outros). Estudo de 

Fogarty & Happell (2005), no qual foi aplicada uma entrevista aos participantes 

de um programa estruturado de exercício físico e bem-estar, bem como aos 

responsáveis pelo mesmo (fisiologistas e enfermeiros), afirma que a coesão 

existente entre o grupo formado durante a vida do programa poderia ser um 

fator de influência na continuidade do interesse pelo exercício físico. 

Durante as sessões, sempre houve a presença de dois profissionais de 

Educação Física para suporte, sendo este, um ponto positivo a se salientar. O 

apoio mútuo entre estes dois indivíduos possibilitou um acompanhamento mais 

individualizado junto aos participantes antes, durante e depois das atividades. 

Como consequência dessa ação, foi possível observar um trabalho mais 

adequado às particularidades de cada participante, porém sem esquecer o 

trabalho em grupo proposto pelo programa. O suporte dado entre os 

profissionais também foi importante para a possibilidade de confronto de dois 
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pontos de vistas diferentes para uma determinada situação, bem como no 

apoio emocional frente a diferentes situações do dia-a-dia.  

 

 

2.4  Conclusões e considerações 

Avalia-se que a implantação do programa estruturado de atividade física na 

Unidade de Psiquiatria do Hospital São João ocorreu com sucesso. Todas as 

etapas planejadas e estabelecidas para a fase inicial do programa foram 

cumpridas. Entre elas, podemos citar o processo de submissão e aprovação do 

Comitê de Ética do Hospital São João, a seleção dos participantes para a fase 

inicial do projeto, a consolidação das sessões 2 vezes por semana, a 

realização das avaliações instituídas pelo programa, bem como as adaptações 

culturais das atividades propostas no programa. 

Verificou-se a adesão total por parte dos participantes ao projeto nestes 

três primeiros meses, o que sinaliza sucesso nas estratégias definidas para a 

população com Esquizofrenia. 

Percebendo as potencialidades deste tipo de intervenção, consideramos 

ter sido um primeiro passo para o desenvolvimento de mais uma possibilidade 

para os programas de reabilitação psicossocial com foco na melhoria na 

qualidade de vida desta população.  

No sentido de dar continuidade ao projeto implementado, encontra-se 

programada uma nova seleção de participantes com o intuito de alargar a 

amostra. Ainda, como ações futuras, sugere-se a extensão do programa a 

pacientes do Hospital Dia ou a pacientes que se encontrem internados, bem 

como o avanço nos estudos e pesquisas dentro dessa área.  
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Capitulo 3 

Instrumentos de avaliação da capacidade funcional de indivíduos com 

Esquizofrênia ou Transtorno Esquiafetivo: Uma revisão de literatura 
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RESUMO 

A avaliação da capacidade funcional é prática recente na saúde mental e não 

se apresenta como uma tarefa fácil para os profissionais de saúde. Diferentes 

metodologias estão sendo utilizadas para análise da mesma, com presença de 

pontos positivos e negativos. O presente estudo analisa a produção científica 

dos instrumentos disponíveis para a coleta de dados da capacidade funcional 

de indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo, maiores de 18 

anos. O conceito de capacidade funcional não apresenta concenso na literatura 

Foram identificados 6 instrumentos para avaliação da capacidade funcional, 

nomeadamente, UPSA, UPSA-Brief, QLS, 6MWT, TABS e ILSS – SR. As 

amostras presentes nos estudos identificados são na maioria de países de 

língua inglesa e semelhante observação pode ser feita sobre as versões dos 

instrumentos. A maioria dos estudos identificados era longitudinal. Foram 

identificados os intrumentos mais utilizados, contextos de  aplicação e 

parâmetros utilizados na construção dos instrumentos. Grande parte dos 

estudos é realizada em países de língua inglesa e semelhante observação 

pode ser feita sobre as versões dos instrumentos, o que limita conclusões 

sobre os mesmos.  

Palavras-chave: Esquizofrenia, Transtorno Esquizoafetivo, capacidade 

funcional, avaliação 
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ABSTRACT 

The functional capacity evaluation is recent practice in mental health and not 

presented as an easy task for health professionals. Different methodologies are 

being used for analysis of the same, with positive and negative factors. This 

study examines the production of scientific instruments to collect data on the 

functional capacity of patients with schizophrenia or schizoaffective disorder 

over 18 years. The concept of functional capacity seems unclear in the 

literature. We identified six tools for assessment of functional capacity, in 

particular, UPSA, UPSA-Brief, QLS, 6MWT, TABS and ILSS - SR. The present 

samples are mostly identified in studies of English-speaking countries and 

similar observation can be made about the versions of the instruments. Most 

longitudinal studies were identified. We identified the instruments most used, in 

which contexts they are applied, parameters used in its construction of the 

instruments. Most studies are conducted in English speaking countries and 

similar observation can be made about the versions of the instruments, limiting 

the conclusions about them. 

Keywords: Schizophrenia, Schizoaffective Disorder, functional capacity, 

assessment 
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3.1  Introdução 

A Esquizofrenia atinge, em média, cerca de 1% da população mundial e, 

entre as psicopatologias existentes, é considerada uma das mais misteriosa e 

dispendiosas (American Psychiatric Association [APA], 2000).  

Nos últimos anos, tem-se registrado avanços no tratamento dos sintomas 

positivos desta psicopatologia. Entretanto, observa-se que estes se refletem 

ainda, de maneira tímida, nas condições de vida tanto pessoal quanto social 

desses indivíduos.  

Nesse sentido, no que se refere à capacidade das pessoas com 

Esquizofrenia de terem ou se manterem em um trabalho competitivo em horário 

integral, Mueser et al. (2001) afirmam que apenas 10% a 20% destes o 

conseguem. Outros estudos ainda apontam que dois terços dos pacientes 

nesta condição são incapazes de cumprir funções sociais básicas, como as 

exigidas pela condição de cônjuge, de pai ou de trabalhador (Harvey et al., 

2007). 

Frente às circunstâncias acima mencionadas, que estão diretamente 

associadas à vida ocupacional, familiar, ou seja, funcional, o apoio e o suporte 

a esse grupo populacional torna-se um desafio, inclusive bastante dispendioso 

tanto para os sistemas de saúde quanto para a assistência social (Mueser & 

McGurk, 2004).  

 A partir deste tipo de constatação, alguns estudiosos, têm defendido que, 

para além de haver o financiamento de pesquisas farmacológicas, é também 

necessária a destinação de fundos para intervenções e investigações no 

campo comportamental, psicossocial e funcional (Harvey et al., 2007; Pitta, 

2001).  

Especialistas apontam que a presença dos sintomas negativos é a variável 

de maior impacto na satisfação e na qualidade de vida dos pacientes com 

Esquizofrenia e asseguram que os tratamentos destinados a reduzir os 

sintomas negativos podem aumentar significativamente a capacidade funcional 

neste grupo populacional (Packer et al., 1997; Velligan et al., 2009). 

Recentemente, tem se observado que na reabilitação psicossocial, conceitos 



54 

como ―escolha‖ e ―capacitação‖ começaram a ser vistos como aspectos 

importantes para o sucesso na reabilitação funcional dos pacientes (Frese et 

al., 2009; Harvey et al., 2007). 

A funcionalidade e a incapacidade de uma pessoa, para a OMS, são 

concebidas com a interação dinâmica entre os estados de saúde (doenças, 

perturbações, lesões, etc.) e os fatores contextuais (ambientais e pessoais) 

[Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde] 

(Direcção-Geral da Saúde, 2003). 

Para alguns investigadores, como Rosa et al. (2003), a complexidade na 

compreensão da funcionalidade humana faz com que não exista, pela 

comunidade científica, um consenso sobre a definição deste objeto. Esta 

questão pode ser observada, por exemplo, nos estudos de Solway et al.  

(2001), no qual afirmam que termos como functional status, functional capacity, 

functional ability e functional tolerance são muitas vezes utilizados para 

designar um mesmo objeto de pesquisa na área da funcionalidade.  

Recentemente, a OMS desenvolveu o Modelo de Incapacidade Modificado, 

para apontar maior clareza para alguns conceitos na área da funcionalidade e 

propor os domínios que estão relacionados com a capacidade funcional: o 

corpo, a pessoa como um todo e a pessoa em contextos sociais (Patterson & 

Mausbach, 2010). Dentro desses domínios, os fatores pessoais e ocupacionais 

estão entre os determinantes para o estabelecimento das condições de saúde 

e de desempenho da pessoa e são estes fatores, entre outros, que podem 

influenciar diretamente as funções de rendimento, estando associado à 

funcionalidade do indivíduo (Patterson & Mausbach, 2010).  

Vale ressaltar que, em língua portuguesa, o estudo de Vaz-Serra et al. 

(2010) descreve e destaca a repercussão da funcionalidade na vida do 

paciente e sua associação com o desempenho cognitivo e a cognição social. 

Entretanto, uma vez que não existe um consenso científico sobre o objeto 

funcionalidade humana, também não há um consentimento em relação aos 

métodos e instrumentos para a coleta dos dados referentes à capacidade 

funcional. 
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Historicamente, a avaliação da capacidade funcional tem sido utilizada 

como ferramenta, quase que indispensável, em estudos com a população 

idosa. Segundo Camara et al.  (2008), a avaliação de tal capacidade pode ser 

aplicada desde a determinação do perfil do grupo até o desenvolvimento de 

programas de intervenção.  

Mais recentemente, no contexto dos transtornos mentais severos, a 

avaliação da capacidade funcional tem sido utilizada para a obtenção de dados 

sobre as consequências dos transtornos psicopatológicos no desempenho 

global do paciente, na verificação da capacidade em realizar tarefas 

específicas, em estudos comparativos de diferentes tratamentos, bem como na 

identificação do desempenho social destes indivíduos (Patterson & Mausbach, 

2010). 

Estudos sugerem que a investigação da funcionalidade em pacientes com 

Esquizofrenia estão cada vez mais difundidos (Harvey et al., 2007; Patterson & 

Mausbach, 2010). Nesta perspectiva, a metodologia utilizada para avaliação da 

capacidade funcional em idosos, que centrava-se em dados coletados por meio 

de observações diretas e self report, tem influenciado a definição da 

metodologia para a coleta de dados no grupo populacional com Esquizofrenia. 

Contudo, os novos argumentos científicos que defendem a utilização de 

instrumentos baseados no desempenho têm provocado debates sobre a 

viabilidade, confiabilidade e validade dos dados coletados a partir de 

observação direta e self report (Patterson & Mausbach, 2010; Solway et al., 

2001). 

A observação direta, ou seja, a observação do paciente em seu ambiente 

natural é considerada, por muitos especialistas, como confiável para a 

obtenção de informações. No entanto, o longo tempo de acompanhamento de 

cada indivíduo e os altos recursos financeiros necessários para viabilizar as 

coletas contradizem a atual realidade do universo científico e dos serviços de 

saúde (Patterson e Mausbach, 2010). Outra variável apontada e questionada 

por alguns especialistas sobre a observação direta é o longo tempo de contato 

entre o paciente e o observador, o que pode gerar um viés negativo na 

interpretação dos dados obtidos (Harvey et al., 2007).  
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Outro tipo de instrumental para a coleta de informações sobre a capacidade 

funcional é o self report. Apresentado, por alguns especialistas, como simples, 

econômico e de fácil aplicação, além de fornecer aos profissionais de saúde 

mental a possibilidade de perceberem de imediato o funcionamento do 

paciente (Mausbach et al., 2007; Patterson et al., 2001; Velligan et al., 2007).  

Contrapondo as metodologias de coleta de dados anteriormente 

mencionadas, Leifker et al. (2010) defendem que a utilização de instrumentos 

de avaliação baseados no desempenho são capazes de fornecer informações 

mais diretas sobre a atual condição do paciente, uma vez que ocorre a partir da 

performance do mesmo em situações específicas e em ambientes controlados. 

Especialistas apontam que os testes baseados no desempenho apresentam 

vantagens em relação aos instrumentos menos diretos para análise da 

capacidade funcional, pelo fato dos pacientes com Esquizofrenia possuírem 

baixa capacidade de transferência (Harvey et al., 2007). 

Diante dos frágeis consensos científicos mencionados anteriormente e para 

melhor compreensão do tema, julgou-se necessária a análise da produção 

científica dos instrumentos disponíveis para a coleta de dados da capacidade 

funcional de indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo. As 

categorias eleitas para a revisão foram: a) instrumentos utilizados para a 

avaliação da capacidade funcional; b) domínios presentes nos instrumentos; c) 

materiais utilizados nos instrumentos; d) tempo de aplicação dos instrumentos; 

e) capacitação específica dos profissionais; f) condição de residência da 

amostra; g) tipo de estudo e h) adaptação transcultural e linguística dos 

instrumentos. 

 

 

3.2  Metodologia: 

As fontes selecionadas para a identificação dos estudos desta pesquisa 

bibliográfica foram as bases de dados PubMed, LILACS/BVS, IBECS/BVS, 

SCOPUS e Web of Science e o período das publicações foi de 2007 a 2010, 
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nos idiomas inglês, português e espanhol. Os descritores utilizados foram 

Esquizofrenia, capacidade funcional, avaliação. 

Na base de dados MEDLINE/PubMed, foram encontradas 710 

referências na BVS, foram encontradas 24 referências para LILACS e 05 para 

IBECS. Na base SCOPUS, foram encontradas 189 referências e na Web of 

Science, 466 referências foram identificadas.  

A partir destes resultados, utilizaram-se os seguintes critérios de 

inclusão para refinamento das referências, a amostra ser composta, 

exclusivamente, por indivíduos maiores de 18 anos e com diagnóstico de 

Esquizofrenia e Transtorno Esquizoafetivo, de acordo com o Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders [DSM], versão IV-TR e versão IV Axis 

Diagnoses.  

As fontes de informação selecionadas para a identificação dos estudos 

desta pesquisa bibliográfica foram as bases de dados PubMed, bases de 

dados referenciais da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, SCOPUS e Web of 

Science e o período das publicações foi de 2007 à 2010, nos idiomas inglês, 

português e espanhol. 

Na base de dados PubMed foram recuperadas 710 referências e a 

estratégia de busca usada foi: ("Activities of Daily Living/classification"[Mesh:noexp] OR 

"Neuropsychological Tests/statistics and numerical data"[Mesh] OR "Psychometrics"[Mesh] OR 

functional capacity) AND ("Schizophrenia/prevention and control"[Mesh:noexp] OR 

"Schizophrenia/rehabilitation"[Mesh:noexp] OR "Schizophrenia/therapy"[Mesh:noexp] OR 

Schizophren*).  

Na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram 

recuperadas 24 referências para LILACS e 05 para IBECS e a estratégia usada 

foi: (esquizofrenia OR schizophrenia) AND ((capacidade funcional) OR (percepção subjetiva do 

esforço) OR (atividade física) OR (qualidade de vida) OR (functional capacity) OR (perceived 

exertion) OR (physical activity) OR (quality of life)). 

Para a base de dados SCOPUS, no qual foram recuperadas 189 

referências, utilizou-se a seguinte estratégia de busca: (KEY("Activities of Daily 
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Living" OR "Neuropsychological Tests" OR "Psychometrics") OR TITLE(―functional capacity‖)) 

AND (KEY(schizophrenia) OR TITLE(schizophren*)).  

E por ultimo, na base de dados Web of Science, 466 referências foram 

recuperadas a partir da estratégia: TS= (Activities of Daily Living OR Neuropsychological 

Tests OR Psychometrics OR functional capacity) AND TS=(schizophrenia OR schizophren*). 
3
 

Foram utilizados dezessete estudos citados nas referências de alguns 

documentos selecionados, devido à relevância dos mesmos para a 

compreensão do tema.  

 

 

3.3 Resultados e discussão: 

Uma vez analisada a produção científica no tema e no tempo proposto 

por este estudo, os instrumentos identificados na literatura para a avaliação da 

capacidade funcional de indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno 

Esquizoafetivo foram:  

. UCSD Performance-Based Skills Assessment (UPSA) (Patterson et al., 2001): 

Este teste avalia a capacidade funcional através do desempenho, em 

pacientes com Esquizofrenia (Mausbach et al., 2009) e em pacientes com 

Demência (Harvey et al., 2007). Apresenta cinco áreas de avaliação das 

habilidades básicas da vida: a) compreensão e planejamento, b) finanças, c) 

comunicação, d) mobilidade, e e) gestão doméstica. Este instrumento é 

freqüentemente administrado como parte de uma bateria que inclui Medication 

Management Ability Assessment (MMAA). Os resultado encontrado de 

confiabilidade foi de 0.93 no teste re-teste com 2 semanas de intervalo 

(Mausbach et al., 20009). No que se refere à sua validade, estudos citam que o 

UPSA exibe alta correlação com o mundo real (independência, residência, 

responsabilidades, entre outros) e apresenta alta sensibilidade à mudança em 

ensaios clínicos. 

                                                           
3
 TS = topic (assunto) 
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. UCSD Performance-Based Skills Assessment - Brief (UPSA-Brief) (Mausbach 

et al., 2007): 

O UCSD é um teste de interpretação de papéis concebido para avaliar a 

capacidade funcional através do desempenho. Apresenta duas áreas de 

habilidades básicas de vida: a) finanças e b) comunicação. Denominado como 

uma versão breve do UPSA, o UPSA-Brief é também frequentemente 

administrado como parte de uma bateria que inclui Medication Management 

Ability Assessment (MMAA). Existem poucos dados sobre a confiabilidade do 

UPSA-Brief. Devido ao fato de que suas subescalas deriva do UPSA, teste-

reteste e consistência interna são relativamente semelhantes. No entanto, vale 

ressaltar que o UPSA-Brief apresenta menor número de itens, quando 

comparado com o UPSA, o que pode alterar os valores de confiabilidade 

(Mausbach et al., 2007). No que se refere a validade do mesmo, Mausbach et 

al. (2009) aponta a escassez de dados sobre o assunto. 

. Quality of Life Scale (QLS) (Heinrichs et al., 1984):  

Escala que consiste na aplicação de uma entrevista semi-estruturada 

para pacientes com Esquizofrenia (Borges, 2004). Estão presentes no seu 

conteúdo as a) redes sociais (relações familiares, relações íntimas, amizades 

ativas, atividades sociais, rede social, iniciativa social e afastamento social), b) 

nível ocupacional (funcionamento ocupacional, nível de realização, sub-

emprego, satisfação ocupacional, utilização do tempo), c) funções 

intrapsíquicas e d) relações interpessoais (relações afeto-sexuais, sentido de 

objetivos, curiosidade, objetos comuns, atividades comuns, empatia, interação), 

e a escala global (motivação, anedonia) (Cardoso et al., 2003). Os valores de 

confiabilidade encontrados, no conjunto das entrevistas, foi entre 0.84 e 0.97 e 

nos itens individuais dentro das classes, a correlação ficou entre 0.5 e 0.9 

(Lehman (1996) cit. por Borges, 2004). 

 

. Six-Minutes Walk Test (6MWT) (ATS, 2002): 

Apresenta-se como um teste de caminhada no qual é avaliada a 

capacidade funcional para o exercício. O indivíduo deve caminhar a maior 

distância possível durante 6 minutos. O 6MWT é considerado um teste 
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submáximo, no qual avalia-se de forma global e integrada as respostas dos 

sistemas cardiovascular e pulmonar no esforço (ATS, 2002). Desta forma, 

oferece dados da capacidade do indivíduo em realizar fisicamente tarefas da 

vida diária (Solway et al., 2001). Desenvolvidos para pacientes com doenças 

cardiorespiratórias, rapidamente passou a ser utilizado para pacientes com 

diferentes patologias devido ao seu baixo custo e fácil aplicação. Para a 

população com Esquizofrenia, estudos de Vancampfort et al. (2010) 

encontraram correlação teste-reteste de 0.96, em aplicação com intervalo de 3 

dias.  

. Test of Adaptive Behavior in Schizophrenia (TABS) (Velligan et al., 2007): 

Este teste avalia a capacidade funcional a partir do desempenho em 

população com Esquizofrenia. Desenvolvido na tentativa de solucionar 

determinadas limitações de outros instrumentos como, por exemplo, avaliar a 

capacidade de iniciar e de identificar problemas. Apresenta as seguintes áreas: 

a) habilidades em manipular medicamentos, b) identificar os itens necessários 

para a utilização de um banheiro, c) habilidades de compras, d) seleção 

adequada de roupas para diferentes situações, e) trabalho/produtividade e f) 

habilidades sociais. O resultado de confiabilidade realizado através de teste-

reteste de 3 semanas obteve correlação de Pearson de 0.80. No que se refere 

à sua validade, a correlação encontrada com o Multhnomah Community Ability 

Scale foi de 0.49; com Social and Occupacional Functioning Scale foi de 0.43 e 

com Independent Living Scales foi de 0.58. Para a consistência interna entre os 

itens foi utilizado o programa Chronbach's Alpha e encontrando-se valores de 

0.84. O TABS é indicado como o único instrumento baseado no desempenho 

que apresenta tarefas integradas de avaliação da motivação no momento da 

coleta dos dados No entanto, Mausbach et al. (2009) sugerem trabalhos mais 

minuciosos sobre o assunto.  

. Independent Living Skills Survey (ILSS – SR) (Wallace et al., 2000)  

Este instrumento foi desenvolvido para fornecer de maneira detalhada 

avaliação das habilidades da vida diária em doentes mentais crônicos 

residentes na comunidade através de self report. Apresenta 10 áreas de 

funcionamento: a) higiene pessoal, b) aparência e cuidados com vestuário, c) 
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cuidados de bens pessoais e seu espaço, d) preparação de alimentos, e) 

cuidado de saúde pessoal e segurança, f) gestão do dinheiro, g) transporte, h) 

lazer e atividades recreativas, i) procura por emprego e manutenção do 

trabalho. Valores encontrados de teste-reteste, realizado a partir de 4 

momentos com intervalos entre eles de 6 meses, foi de 0.418 para a subescala 

lazer e atividades recreativas e de 0.904 para manutenção do trabalho 

(Mausbach et al., 2009). 

Na identificação dos instrumentos verificou-se que o UPSA foi o teste 

mais utilizado, com dezenove estudos realizados. Na tabela 1 são 

apresentados os instrumentos e o número de estudos em que os mesmos 

foram utilizados. 

Tabela 1 - Instrumentos encontrados para avaliação da capacidade funcional e o número de 
estudos em que foram utilizados  

Instrumentos Artigos (nº) 

UPSA 19 

UPSA-Brief 04 

QLS 03 

6MWT  02 

TABS 01 

ILSS  - SR 01 

 

Verifica-se que o UPSA foi utilizado em 57,6% dos estudos identificados 

e que o mesmo foi utilizado na bateria de teste para validação dos testes 

UPSA-Brief e TABS.  

O UPSA, o UPSA – Brief, o 6MWT e o TABS apresentam-se como 

testes baseados no desempenho do paciente, ou seja, testes que fornecem 

informações a partir da performance do mesmo em situações específicas e em 

ambientes controlados. Por outro lado, o QLS e ILSS – SR são instrumentos 

que, para coleta dos dados, realizam uma entrevista semi-estruturada e 

aplicam um questionário, respectivamente. 
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Diante desses resultados, entre 2007 e 2010, verificou-se que os testes 

baseados no desempenho foram os mais utilizados, quando comparados com 

os instrumentos que avaliam a partir de self report. 

Ao se confrontar os resultados encontrados na identificação do 

instrumento e o número de pesquisas em que os mesmos foram utilizados,  

verifica-se que os estudos que utilizam testes de avaliação do desempenho de 

indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo em tarefas 

funcionais são mais prevalentes aos instrumentos que avaliam os indivíduos 

em seu ambiente natural, como os denominados de observação direta e os que 

são caracterizados como simples, de baixo custo e capazes de fornecer 

informações de imediato do paciente para os profissionais de saúde, como 

osdenominados self report . 

Para melhor compreender como se estrutura a capacidade funcional das 

pessoas com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo, definiu-se por 

verificar os domínios apresentados nos instrumentos identificados nesse 

estudo. Na tabela 2, estão os 6 domínios presentes nos instrumentos em 

estudo. 

Tabela 2 - Domínios presentes nos instrumentos para avaliação da capacidade funcional de 

indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo 

Domínios Instrumentos (nº) 

Financeiro  5  

Atividade de Vida Diária  3  

Relações interpessoais  3  

Ocupacional  3  

Lazer   3  

Auto Cuidado  2  

 

Verifica-se que o domínio financeiro está presente em 5 instrumentos 

dos 6 identificados, somente ausente no 6MWT. Este domínio encontra-se 

tanto nos instrumentos que utilizam self report como naqueles que utilizam o 
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desempenho para a coleta das informações. Este achado aponta para a 

importância da capacidade de administrar a vida financeira no funcionamento 

global dos indivíduos. A capacidade de administrar a vida financeira, como 

defende Lehman 1988 (cit. por Packer et al. 1997), apresenta-se como um 

domínio relevante na avaliação global da capacidade de funcionamento desses 

indivíduos.  

Os domínios atividades de vida diária, relações interpessoais, 

ocupacional e lazer estão presentes em 3 instrumentos dos 6 identificados 

neste estudo. Estão incluídas no domínio atividades de vida diária tarefas como 

a de ser capaz de utilizar o banheiro de maneira independente ou alimentar-se 

de forma autônoma, entre outras. Já o domínio relações interpessoais valoriza 

funções como a capacidade em manter relacionamento, comunicar 

adequadamente, entre outras. O domínio ocupacional abrange habilidades 

como, por exemplo, de se manter no trabalho, executar corretamente uma 

determinada tarefa e ter a iniciativa para a procura de emprego. Sobre o 

domínio lazer, as tarefas centram-se na capacidade de ir ao cinema, visitar um 

parque público ou evento desportivo, entre outros. 

Por último, o domínio auto-cuidado foi encontrado em 2 dos 6 

instrumentos identificados, no qual estão englobadas tarefas como utilizar o 

medicamento correto e no horário adequado, usar o shampoo e o sabonete 

durante o banho, entre outros. O domínio está representado tanto em 

instrumentos que se baseiam no desempenho, quanto naqueles denominados 

self report. 

Verifica-se que os domínios encontrados apresentam ampla relação com as 

atividades de vida diária (AVDs). No livro ―O idoso e a atividade física: 

fundamentos e pesquisa‖, Okuma afirma que a perda da capacidade funcional 

leva à incapacidade de realizar as AVDs, bem como as atividade instrumentais 

de vida diária (AIVDs). Sobre os instrumentos, estudiosos como Patterson & 

Mausbach (2010), citam que, historicamente, o teste mais utilizado para a 

avaliação de desempenho nas AVDs, desenvolvido por Katz et al. (1963), 

classificava os indivíduos como ―independentes‖ ou ―dependentes‖ em cada 

uma das seguintes funções: tomar banho, vestir-se, utilizar o banheiro, sair da 
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cama ou da cadeira, alimentar-se e ter controle de esfíncteres. Estes itens são 

frequentemente encontrados nos instrumentos em análise, com exceção do 

6MWT. 

Especificamente na doença mental, estudiosos como Mausbach et al. 

(2009) e Patterson & Mausbach (2010) afirmam que a capacidade funcional é 

importante para a execução de determinadas funções de maneira 

independente e útil para a sua própria independência. É na execução de 

tarefas como, por exemplo, manter a higiene, manipular de maneira adequada 

a própria medicação, procurar trabalho, vestir-se adequadamente e sem apoio, 

que se manifesta a independência do indivíduo, e tal condição se reflete no 

comportamento da pessoa com um todo.  

Podemos observar que, de acordo com o Modelo de Incapacidade 

Modificado, desenvolvido pela OMS, o domínio do corpo é também de grande 

importância para a capacidade funcional. Autores como Reuben & Sui (1990) 

mencionam que, em testes utilizados para avaliação das AVDs, foi incluído na 

avaliação, por exemplo, ―caminhar uma determinada distância‖, para avaliar a 

capacidade física dos indivíduos e, de maneira mais completa, obter resultados 

mais fidedignos sobre AVDs. Sobre a estreita relação entre a capacidade 

funcional e as AVDs, autores como Hernandes e Barros (2004) pontuam que a 

diminuição da capacidade fisiológica, da força e da resistência muscular, os 

declínios neuromotores, neurológicos e emocionais refletem-se no 

desempenho motor e na capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo, assim 

como na perda da qualidade de vida.  

Apesar de apresentar uma estrutura diferente dos demais instrumentos 

selecionados para o presente estudo, por valorizar o domínio do corpo, o 

6MWT foi utilizado na avaliação da capacidade funcional para o exercício de 

indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo. Estudiosos sobre o 

assunto, como Camara et al. (2008), afirmam que o 6MWT oferece aos 

profissionais de saúde uma visão geral da capacidade funcional, como também 

se relaciona a outros atributos fundamentais, como força e equilíbrio.  

Autores afirmam que outras funções podem estar correlacionadas com a 

incapacidade funcional na Esquizofrenia. Autores como Harvey et al. (2007) 
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citam a velocidade pscicomotora, atenção, memória, funções executivas, 

déficits cognitivos e conflitos interpessoais. Somado a isso, autores como 

Patterson e Mausbach (2010), apontam que os dèficits na capacidade funcional 

podem ser resultado de problemas físicos, cognitivos, falta de habilidades 

sociais, falta de motivação ou a combinação de alguns ou de todos estes 

fatores. 

Com o objetivo de sistematizar as informações sobre as características 

dos instrumentos, foi realizada uma análise quanto à necessidade de materiais 

adicionais, tempo e necessidade de formação especializada para a aplicação. 

A tabela 3 apresenta estes dados:  

Tabela 3 - Características dos instrumentos utilizados para avaliação da capacidade funcional 

Protocolos Material  
Tempo médio de 

avaliação (min) 

Capacitação 

profissional 

UPSA 
Sim 30 Não 

UPSA Brief 
Sim 10-15 Não 

QLS 
Não 45 Sim 

TABS 
Sim 40 Não 

ILSS – SR 
Não 20-30 Não 

6MWT 
Sim 26 (máximo) Sim 

 

Verifica-se que todos os instrumentos de avaliação que se baseiam no 

desempenho necessitam de materiais adicionais para sua aplicação. O UPSA 

utiliza, por exemplo, objetos de uma mercearia, mapas de horários de ônibus, 

telefone, entre outros itens. Já o UPSA-Brief necessita de um aparelho de 

telefone e dinheiro, que pode ser falso, porém parecido com o real. O TABS 

contém um kit, com diferentes objetos, entre os quais pode-se citar figuras, 

recipientes para medicamentos, mapas, entre outros. Por último, o 6MWT 

solicita, para sua aplicação, um aparelho para medição da pressão arterial, 7 

cones e uma área de 30 metros para aplicação do teste.  
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Os instrumentos que utilizam self report na coleta dos dados não 

indicam a necessidade de materiais adicionais, sendo obrigatório para sua 

aplicação o próprio protocolo do instrumento impresso, caneta para anotações 

e um local adequado, seja ele uma sala ou consultório. 

A variável tempo de aplicação de um instrumento é uma componente 

que influencia a dinâmica de funcionamento dos serviços de saúde pela 

necessidade de se organizar o atendimento dos usuários, portanto, o tempo de 

administração de um teste tem repercussão em toda a dinâmica do serviço de 

saúde mental (Mausbach et al., 2009). Verificou-se que, entre os instrumentos 

identificados para o presente estudo, o UPSA-Brief é o mais rápido, exigindo 10 

à 15 minutos para aplicação (Mausbach et al., 2009), ao passo que o QLS 

aparece como o mais longo, necessitando de 45 minutos para ser aplicado 

(Heinrichs et al., 1984).  

O segundo instrumento que exige mais tempo para aplicação é o TABS, 

com 40 minutos. Como terceiro, verifica-se a presença do UPSA, com 30 

minutos necessários para aplicação (Mausbach et al., 2009). A respeito do 

6MWT, estudos de Silva & Pontes (2006) citam a necessidade de 10 minutos 

em repouso antes do início do teste, momento no qual são mensurados 

frequência cardíaca e pressão arterial, 6 minutos para a aplicação do teste e, 

caso seja extremamente necessário, 10 minutos após o término do teste para o 

paciente estar em repouso, momento em que também é mensurada novamente 

a pressão arterial. Em suma, são necessários, aproximadamente de 16 a 26 

minutos para aplicação. O protocolo do ILSS-SR afirma que são necessários 

20 a 30 minutos para sua aplicação (Wallace et al., 2000). 

No que se refere a necessidade de capacitação específica para 

aplicação do teste, verifica-se que apenas o protocolo TABS exige a 

certificação do profissional de saúde para manipulação do teste. São 

necessárias informações didáticas, observação de um vídeo explicativo sobre o 

teste e aulas práticas para utilização do referido protocolo. Os autores do 

6MWT (ATS, 2002) recomendam o acompanhamento por um profissional de 

saúde treinado e que saiba realizar reanimação cardíaca. Os demais 
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instrumentos (TABS, UPSA e UPSA-Brief e ILSS-SR), não citam a necessidade 

de profissionais ou qualquer tipo de capacitação para aplicação do protocolo.  

Com o objetivo de melhorar o funcionamento dos serviços de saúde e 

atendimento aos usuários, juntamente à investigações para compreensão das 

necessidades dos usuários, busca-se instrumentos para diagnóstico e 

monitoramento dos usuários que apresentem protocolos de fácil administração. 

O material necessário para aplicação, a presença ou ausência de 

capacitação dos profissionais para manipulação do teste e o tempo necessário 

de aplicação são itens que podem ser levados em consideração para a escolha 

ou não de um teste pelos serviços de saúde.  

A condição de residência dos pacientes nos estudos selecionados e o 

tipo de estudo, bem como a existência de adaptação transcultural dos 

instrumentos, também foram observados. Os resultados são apresentados na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 - Condições de residência da amostra, tipo de estudo realizado e adaptação 
transcultural dos instrumentos dos estudos 

Protocolos Internos 
Residentes na 

comunidade 

Estudo 

transversal 

Estudo  

longitudinal 

Adaptação 

transcultural 

 
UPSA 
 

XX 19 10 09 Inglês 

UPSA-Brief 
 

XX 04 03 01 Inglês 

QLS 
 

XX 03 XX 03 
Inglês/ 

Portugues-BR 

6MWT 
01 01 XX 02 Inglês 

TABS 
XX 01 XX 01 Inglês 

ILSS – SR 
XX 01 01 XX Inglês 

 

Verifica-se que, em 29 dos 30 estudos selecionados, a amostra residia 

na comunidade. Este resultado indica uma maior proximidade entre a 
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comunidade científica e os serviços de saúde mental. Uma das políticas 

incentivadas e adotadas na saúde pública está relacionada com o tempo de 

internamento, bem como com a promoção da inclusão do paciente na 

sociedade como parte do processo de reabilitação, no qual o mesmo retorna às 

funções como a de ser pai ou mãe, ser irmão(ã), estar trabalhando, entre 

outras (Harvey et al., 2007). Entender a capacidade funcional dos pacientes 

que estão exercendo determinados papéis sociais pode auxiliar na melhoria de 

terapias implementadas, ajudar na melhor compreensão da capacidade 

funcional nesta população específica, colaborar no processo de inclusão dos 

mesmos na sociedade, entre outros.  

Apenas um estudo tem como amostra pacientes internados. No referido 

estudo, Vancampfort et al. (2010) teve como objetivo investigar a 

confiabilidade, a reprodutibilidade e possíveis alterações na aplicação do 

6MWT em pacientes com Esquizofrenia. A aplicação do teste em pacientes 

internados possibilita ao pesquisador um maior e melhor controle sobre outras 

variáveis para alcançar os objetivos propostos para este estudo. 

Verifica-se que, dos 30 estudos selecionados, 16 são estudos 

longitudinais e 14 transversais. Sobre o tema, Mausbach et al. (2009), em sua 

revisão de literatura, citam o grande número dos estudos sobre a capacidade 

funcional aplicados transversalmente na população com Esquizofrenia, não 

especificando exatamente os valores.  

No presente estudo, o maior número de estudos longitudinais pode 

indicar a necessidade, por parte da comunidade científica e dos serviços de 

saúde, de uma melhor compressão da evolução da capacidade funcional desta 

população, por exemplo, a médio ou a longo prazo e a partir da aplicação de 

diferentes terapias. 

Uma vez que os programas de reabilitação psicossocial começam a 

fazer parte do cotidiano dos serviços de saúde mental, torna-se cada vez mais 

importante a compreensão e o monitoramento da evolução dos participantes, 

inclusive, fora do ambiente hospitalar (Drake et al., 2003). Os estudos que 

utilizam o QLS e o 6MWT em pacientes com Esquizofrenia ou com Transtorno 

Esquizoafetivo eram todos estudos longitudinais. 
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Como última característica analisada, procurou-se saber quais 

protocolos foram transcultural e linguisticamente adaptados, bem como 

validados, inclusive em língua portuguesa. A maioria dos instrumentos 

identificados (5) é encontrada somente em língua inglesa, com prevalência de 

validações em grupos clínicos americanos. 

O instrumento QLS apresenta versões em inglês (Heinrichs et al., 1984) 

e português - Brasil (Cardoso et al., 2003). Os instrumentos UPSA, UPSA-Brief, 

TABS, 6MWT e ILSS-SR apresentam versões apenas na língua inglesa.  

Este achado pode representar uma limitação para a discussão científica 

e clínica do tema entre os profissionais dos países de língua não inglesa, bem 

como entre equipes de diferentes países. Sendo assim, a identificação de não 

adaptação transcultural e linguística para os países de língua portuguesa, 

nomeadamente Portugal, limita o aprofundamento do estudo da capacidade 

funcional dos pacientes com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo 

participantes de programas de reabilitação psicossocial. Este é o primeiro 

estudo que aponta essa questão. 

 

 

3. 4  Conclusões: 

O conceito de capacidade funcional não está claro na literatura, o que 

dificulta a análise dos instrumentos disponíveis para a coleta de dados da 

capacidade funcional de indivíduos com Esquizofrenia ou Transtorno 

Esquizoafetivo. 

Foram identificados 6 instrumentos para avaliação da capacidade 

funcional, nomeadamente, UPSA, UPSA-Brief, QLS, 6MWT, TABS e ILSS – 

SR. Os domínios presentes nos instrumentos identificados foram o financeiro, 

as atividades de vida diária, as relações interpessoais, o ocupacional, os de 

lazer e auto-cuidado.  

Todos os instrumentos baseados no desempenho utilizam materiais 

adicionais, e, no que se refere ao tempo necessário para aplicação dos 
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instrumentos, foi encontrado, como mínimo, 10 a 15 minutos e, como máximo, 

45 minutos. O TABS é o único instrumento que deixa clara a necessidade de 

treinamento prévio antes da manipulação do protocolo.  

A maioria dos estudos selecionados utilizou como amostra usuários 

residentes na comunidade e em países de língua inglesa. Semelhante 

afirmativa pode ser feita sobre o idioma dos protocolos dos instrumentos. A 

maioria dos estudos identificados era longitudinal.  
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Capitulo 4  

Capacidade funcional para o exercício em indivíduos com Esquizofrenia 

ou Transtorno Esquizoafetivo: estudo de aplicabilidade do Six-Minutes 

Walk Test 
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RESUMO 

A população com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo tem saúde 

debilitada e capacidade funcional abaixo do recomendado. Diferentes tipos de 

intervenções psicossociais estão sendo reconhecidas na reabilitação desse 

grupo populacional, entre elas a atividade física. Uma vez que o 6MWT 

compõe a bateria de teste do programa técnico a ser adotado pelo Projecto 

Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental 

Grave e que não há registro na literatura especializada da aplicação deste teste 

para usuários com Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo em território 

português, julgou-se necessário avaliar a aplicabilidade do 6MWT no contexto 

do projeto. Para esta análise, definiu-se por avaliar I) tempo médio gasto na 

aplicação; II) capacidade de execução do teste sem adaptação do protocolo; 

III) capacidade de percepção do esforço durante o teste. A amostra foi 

composta por 10 participantes e a intervenção teve duração de 3 meses 

Verificou-se nos resultados que a amostra teve capacidade de executar o 

6MWT em dois momentos diferente, com melhorias significativas na média da 

distância percorrida entre os dois momentos de aplicação do teste. Não foram 

identificadas diferenças significativas nas médias de tempo gasto para 

aplicação de teste nos dois momentos de aplicação. Verificou-se a dificuldade 

da amostra na percepção do esforço durante o teste. Conclui-se que o Six-

Minutes Walk Test pode ser aplicado no contexto do Projecto Impacto da 

Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave. 

Contudo, sugerem-se, para aplicação do mesmo no contexto do projeto, 

estudos mais aprofundados de metodologia educativa para o desenvolvimento 

da percepção subjetiva do esforço, estudos de confiabilidade e de validade do 

teste para o grupo populacional com as características clínicas como a do 

projeto. 

Palavras-chave: Esquizofrenia, Transtorno Esquizoafetivo, aplicabilidade, 

capacidade funcional para o exercício, Six-minutes Walk Test 
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ABSTRACT 

The people with schizophrenia or schizoaffective disorder have poor health 

and functional capacity lower than recommended. Different types of 

psychosocial interventions are being recognized in the rehabilitation of this 

population group, including physical activity. Once the 6MWT test battery 

consists on the technical program to be adopted by the Project Impact of 

Physical Activity and Sport in people with severe mental illness and that there is 

no record in the literature of the test set for users with schizophrenia or 

schizoaffective disorder in Portuguese territory, it was deemed necessary to 

evaluate the applicability of the 6MWT in the context of the project. For this 

analysis, it was defined by evaluating i) average time spent on enforcement and 

II) the ability to perform the test without adaptation of the protocol; III) the ability 

of perceived exertion during the test. The sample consisted of 10 participants 

and the intervention lasted for 3 months. It was found that the sample had the 

ability to perform the 6MWT in two different moments, with significant 

improvements in average distance traveled between two administrations of the 

test, no significant differences were found in the mean time spent in both test 

application moments of application, the difficulty was found in the sample 

perceived exertion during the test. We conclude that the Six-Minute Walk Test 

can be applied in the context of the Project Impact of Physical Activity and Sport 

in people with severe mental illness. However, we suggest implementing it in 

the context of the project, further study of educational methodology for the 

development of perceived exertion, studies of reliability and validity of the test 

for the population group and clinical characteristics as the project. 

Keywords: Schizophrenia, Schizoaffective Disorder, applicability, functional 

capacity for exercise, Six-Minute Walk Test 
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4.1  Introdução  

O grupo populacional com Esquizofrenia apresenta a saúde física mais 

debilitada quando comparado com a população em geral (Hennekens et al., 

2005; Roick et al., 2007). Esta condição está associada a diferenças nos 

hábitos de vida destes indivíduos, uma vez que os mesmos fumam, em média, 

3 a 4 vezes mais, se comparados à população em geral, além de muitos 

fazerem uso constante de maconha, bebidas alcoólicas e serem sedentários 

(Faulkner & Biddle, 1999; Van Os & Kapur, 2009).  

Soma-se aos hábitos anteriormente mencionados, a tendência do uso 

regular de determinados antipsicóticos, utilizados para controle dos sintomas 

positivos, a induzir alterações metabólicas que provocam ganho de peso, 

aumento das taxas de triglicérides e do colesterol (De Hert et al., 2009). 

Por outro lado, a busca por novos modelos de intervenção com o objetivo 

de aprimorar o estilo de vida deste grupo populacional tem sido alvo de estudos 

de vários especialistas, como Leifker et al. (2009), que defendem as 

intervenções psicossociais como essenciais no tratamento destes indivíduos. 

Um dos tipos de intervenções psicossociais que tem, recentemente, 

despertado interesse dos especialistas da área é a do exercício físico (Beebe 

et al., 2005; Vancampfort et al., 2009). Estudos apontam que a prática de 

atividade física regular contribui, entre outros, para a integridade 

cerebrovascular, para o aumento no transporte de oxigênio, para a síntese e a 

degradação de neurotransmissores, para a diminuição da pressão arterial, dos 

níveis de colesterol e dos triglicérides, bem como para o aumento da 

capacidade funcional e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de 

vida (Beebe et al., 2005; Marzolini et al., 2009; McAuley & Rudolph, 1995).  

A implementação de novas intervenções faz surgir a necessidade de se  

aprofundar o conhecimento sobre instrumentos para avaliação e 

monitoramento de variáveis relacionadas ao desempenho físico destes 

indivíduos. A avaliação da capacidade funcional para o exercício em indivíduos 

com transtorno mental severo tem sido utilizada nas baterias de testes dos 

programas centrados em intervenções psicossociais, principalmente os que 
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utilizam na metodologia a prática de atividade física (Beebe et al., 2005; 

Borges, 2009; Marzolini et al., 2009).  

O Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com 

Doença Mental Grave, implementado na Unidade de Psiquiatria Comunitária do 

Hospital São João, em Porto, Portugal, adota uma metodologia que, em sua 

bateria de testes apresenta a avaliação da capacidade funcional para o 

exercício. O teste sugerido na bateria para tal avaliação é o Six-minutes Walk 

Test (6MWT). O referido teste foi inicialmente desenvolvido para analisar a 

capacidade funcional de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e, 

com o tempo, passou a ser utilizado na avaliação de pacientes com diferentes 

doenças cardiopulmonares, idosos e outros grupos clínicos (Enright, 2003; 

Vancampfort et al., 2010).  

Em uma revisão de literatura, Solway et al. (2001) analisou 4 testes de 

caminhada e concluiu que, o 6MWT, quando comparados o tempo de aplicação 

e o resultado alcançado entre os testes, era o mais indicado para utilização em 

grupos clínicos devido ao fato de o mesmo ser confiável e ter uma duração 

suficiente para avaliar os requisitos necessários à realização adequada de 

tarefas da vida diária. Neste mesmo sentido, a American Toracic Society [ATS] 

(2002) defende a utilização do 6MWT por ser um teste de avaliação 

submáximo de baixo custo e de fácil aplicação, no qual, segundo Silva e 

Pontes (2006), são necessários, no máximo, 26 minutos para aplicação.  

A aplicação do 6MWT em indivíduos com transtorno mental severo é 

referenciada pela primeira vez no estudo de Beebe et al., que foi desenvolvido 

nos Estados Unidos da América em 2005, no qual avaliaram-se os efeitos de 

um programa de caminhada de 16 semanas em 12 indivíduos com 

Esquizofrenia. A amostra do estudo era composta por um grupo experimental 

de 06 indivíduos e um grupo controle de 06 indivíduos, todos residentes na 

comunidade. A intervenção aplicada resultou em redução significativa na 

percentagem de gordura corporal e alterações não significativas no índice de 

massa corporal (IMC), nos sintomas psiquiátricos e na distância percorrida no 

6MWT.  
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Esses autores pontuam que as alterações não significativas da distância 

percorrida 6MWT podem estar relacionada ao tamanho da amostra, sendo 

assim, são sugeridos novos estudos para análise mais detalhada deste 

resultado. 

Um segundo estudo no qual o 6MWT foi aplicado em indivíduos com 

Esquizofrenia ou Transtorno Esquizoafetivo é o desenvolvido no Canadá, por 

Marzolini et al. (2009) no qual avaliou-se o efeito de um programa de 12 

semanas de exercícios aeróbicos e de força. A amostra dessa pesquisa era 

composta por um grupo controle (N=6) e um grupo experimental (N=7) de 

ambos os sexos, residentes na comunidade.  

Mesmo não sendo identificadas diferenças significativas, quando 

comparados o grupo controle e o grupo experimental, nas variáveis saúde 

mental, força muscular e capacidade funcional para o exercício, os autores 

avaliaram ter havido aumento da força muscular e da capacidade funcional 

para o exercício, bem como alteração positiva na saúde mental do grupo 

experimental. 

Cita-se ainda o estudo belga de Vancampfort et al. (2010), no qual se 

verificou a reprodutibilidade do 6MWT, quando utilizado com 71 pacientes com 

Esquizofrenia internos em hospital universitário. A metodologia utilizada para 

verificação foi teste-reteste de 3 dias. 

Os autores desse estudo defendem valor sinalizador de distância 

percorrida para identificação de resposta positiva na capacidade funcional para 

o exercício em indivíduos com Esquizofrenia. Segundo esses autores, o valor 

sinalizador para os homens é 56,2 metros (m) no aumento da distância 

percorrida, e 50,2 metros para as mulheres.  

Por último e mais recentemente, Vancampfort et al. (2011) investigou a 

associação entre os resultados do 6MWT e obesidade, condição clínica e 

física, tabagismo, percepção do esforço e experiência em atividade física em 

indivíduos com Esquizofrenia e saudáveis. Os autores verificaram que os 

indivíduos com Esquizofrenia apresentam limitações físicas para caminhar e 
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que condições como a obesidade, o tabagismo e as condições clínicas e físicas 

interferem no caminhar.  

Os resultados da associação entre o 6MWT e a percepção de esforço e 

a experiência em atividade física indicaram que a melhor resposta nessas 

variáveis contribui para melhor resposta no teste. 

Uma vez que o 6MWT compõe a bateria de teste do programa técnico a 

ser adotado pelo Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em 

Pessoas com Doença Mental Grave e que não há registro na literatura 

especializada da aplicação deste teste para usuários com Esquizofrenia ou 

Transtorno Esquizoafetivo em território português, julgou-se necessário avaliar 

a aplicabilidade do 6MWT no contexto do projeto. Para esta análise, definiu-se 

por avaliar I) tempo médio gasto na aplicação; II) capacidade de execução do 

teste sem adaptação do protocolo; III) capacidade de percepção do esforço 

durante o teste. 

 

 

4.2  Materiais e métodos 

4.2.1 Tipo de estudo 

Estudo de caráter exploratório, quantitativo e descritivo sobre a 

aplicação do 6MWT. 

4.2.2 Amostra 

Os participantes foram recrutados do Projecto Impacto da Actividade 

Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave implantado na 

Unidade de Psiquiatria do Hospital São João. Todos deveriam ser maiores que 

18 anos, residentes na comunidade e apresentar diagnóstico de Esquizofrenia 

ou Transtorno Esquizoafetivo, de acordo com o Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV).  
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4.2.3 Procedimentos gerais 

O processo de seleção da amostra teve início com um convite aos 

participantes do Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em 

Pessoas com Doença Mental Grave para participarem do estudo. Frente à 

aceitação do convite por 10 participantes, ocorreram as avaliações médicas e 

as aplicações de exames clínicos, nas quais estavam incluídas exames 

laboratoriais e electrocardiograma. Após esta etapa, houve uma reunião com 

os interessados para esclarecimento dos benefícios e riscos envolvidos no 

teste, bem como a assinatura do Termo Livre e Esclarecido, de acordo com os 

princípios da Declaração de Helsinki.  

4.2.4 Instrumentos 

4.2.4.1 Questionário sociodemográfico 

O questionário sócio demográfico é composto por 09 perguntas que 

abrangem pontos como sexo, idade, nível educacional, orientação religiosa, 

estado civil, número de filhos, com quem vive, profissão e ordenado mensal, 

bem como 2 perguntas relativas a prática de atividade física ou exercício físico 

durante a vida e nas últimas 4 semanas. 

4.2.4.2 Perfil de medidas antropométricas 

As antropométricas definidas para o estudo foram a massa corporal, a 

altura, a circunferência da cintura e do quadril. As medidas foram realizadas no 

início e ao fim de 12 semanas de intervenção. Utilizou-se balança Welmy para 

massa corporal e altura e fita métrica para medidas da circunferência da cintura 

e do quadril. 

4.2.4.3 Six-Minutes Walk Test (6MWT) 

O teste de esforço submáximo, 6MWT, propõe avaliar de forma global e 

integrada respostas dos sistemas cardiovascular e pulmonar (ATS, 2002).  

Para a aplicação do teste, é necessário um corredor ou uma pista 

circular de 30 metros com superfície lisa, onde se percorre a maior distância 

possível e com um esforço e uma velocidade adequada durante seis minutos, 

http://www.saudeshop.com.br/produto/76-balanca-antropometrica-mecanica-150-kg-110ch-welmy
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sendo autorizado a interromper a caminhada no caso de fadiga extrema ou 

algum outro sintoma limitante como dor torácica, dispneia, palidez, cãibras nas 

pernas ou sudorese (ATS, 2002). A variável objetiva avaliada pelo 6MWT 

corresponde à distância total percorrida e as variáveis subjetivas avaliadas 

podem incluir fadiga, dispneia e percepção do esforço através de Tabela de 

Borg Modificada (Silva e Pontes, 2006).  

A Tabela de Borg foi desenvolvida para que o indivíduo use a própria 

percepção e relate o grau de esforço durante determinada atividade. A Tabela 

de Borg Modificada apresenta-se como ferramenta útil no monitoramento da 

intensidade em programas de exercício, pois correlaciona-se com respostas da 

frequência cardíaca, nível de lactato sanguíneo, ventilação pulmonar e 

consumo máximo de oxigênio (VO2máx) ao exercício (Guimarães & Ciola, 

2004).  

O protocolo do 6MWT orienta para a reserva de 6 minutos para a 

aplicação do teste, e são sugeridos 10 minutos iniciais para repouso e 

mensuração da pressão arterial e frequência cardíaca do indivíduo. Ao final do 

teste faz-se a mensuração da pressão arterial e frequência cardíaca pós-teste 

e, caso necessário, 10 minutos para volta à calma. Totalizam-se, no máximo, 

26 minutos para aplicação do teste. 

Como foi identificado durante a aplicação do teste no início do 

Programam a manifestação de incompreensão por parte de três indivíduos na 

forma de execução do 6MWT, definiu-se por realizar-se com estes três 

indivíduos uma caminhada de demonstração no percurso estabelecido para a 

realização do teste. 

No presente estudo houve dois momentos de monitoramento da pressão 

arterial. O aparelho utilizado para o monitoramento da pressão arterial foi da 

marca Tensoval Confort Hartmann.  

4.2.4.4 Monitoramento da frequência cardíaca  

O monitoramento da frequência cardíaca ocorreu nos minutos zero, três 

e seis do teste. Para medida das frequências cardíacas, utilizou-se um 
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aparelho cardiofrequencímetro da marca Polar, modelo Vantage NV F 

7061118419.  

A sequência de aplicação dos instrumentos foi: 

. início do programa - questionário sóciodemográfico, caracterização 

antropométrica e aplicação do 6MWT; 

. após 12 semanas - caracterização antropométrica e aplicação do 6MWT.  

4.2.4.5 Diário de campo 

Como forma de registrar de maneira mais detalhada a aplicação do 

6MWT, optou-se por adicionar o Diário de Campo. O registro ocorria antes, 

durante e após a aplicação, quando eram anotadas observações verbais, 

relatos de fatos ocorridos na aplicação e avaliação das respostas relativas à 

Escala de Borg.  

4.2.5 Procedimentos estatísticos 

Para a análise dos dados, foram utilizadas as medidas descritivas 

convencionais, e, para a inferência estatística, tendo em conta o número 

reduzido da amostra, o Teste de Wilcoxon. O nível de significância foi mantido 

em 0,05, e o programa estatístico utilizado foi o Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 18.0.   

 

 

4.3 Resultados  

4.3.1 Caracterização da amostra 

Os participantes (N=10) do Projecto Impacto da Actividade Física e 

Desportiva em Pessoas com Transtorno Mental Grave do Hospital São João – 

Porto, apresentam idades entre 27 e 55 anos, com média de idade de 42,50 ± 

9,3 anos. A maioria da amostra era do sexo masculino (60%), e toda a amostra 

declarou-se católica (100%). Na tabela 1 são apresentados os resultados 
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quanto ao grau de escolaridade, estado civil, condição de paternidade, 

maternidade e de residência da amostra.  

Tabela 1 - Características dos participantes quanto ao grau de escolaridade, estado civil, 

condição de paternidade, maternidade e de residência (N=10) 

Participantes N (%) 

Grau de escolaridade  

     Ensino básico 5 (50) 

     Ensino médio 3 (30) 

     Ensino superior 

     Não sabe 

1 (10) 

1 (10) 

Estado Civil   

     Solteiro 8 (80) 

     Casado 2 (20) 

Filhos  

     Sim 3 (30) 

     Não 7 (70) 

Vive com  

     Mãe/Pai 6 (60) 

     Esposo/Marido 2 (20) 

     Sozinho 1 (10) 

     Avós 1 (10) 

 

No que se refere a exercer uma profissão, possuir renda mensal, origem e 

valor da renda mensal, os resultados indicaram indivíduos afastados do 

mercado de trabalho (100%), com maioria aposentada (60%), com renda 

mensal da maioria menor que meio salário mínimo (60%). Na tabela 2 são 

apresentados os resultados sobre exercer uma profissão, possuir renda 

mensal, origem e valor da renda mensal 
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Tabela 2 -. Características dos participantes quanto exercer uma profissão, possuir 

renda mensal, origem e valor da renda mensal   

Características  N (%) 

Exerce alguma profissão  

   Não 10 (100) 

Recebimento de ordenado mensal  

    Sim 9 (90) 

    Não 1 (10) 

Origem do ordenado  

     Reformado 

     Não declarou 

      6 (60) 

      4 (40) 

Rendimento Mensal  

     Até Meio Salário Mínimo Mensal (237,50€) 6 (60) 

     Entre Meio e Um Salário Mínimo Mensal (237,50-450,00€)  4 (40) 

 

Quanto às vivências desportivas relatadas pela amostra, os resultados 

apontaram que todos possuíam experiência desportiva (100%). As 

modalidades desportivas e as atividades físicas apontadas como praticadas em 

algum momento da vida foram as aulas de Educação Física no período escolar, 

a musculação, o fisiculturismo, o tênis, o futebol, o spinning e as atividades de 

lazer do programa de reabilitação do Hospital de Dia. No que se refere à 

prática de alguma modalidade desportiva ou atividades físicas nas últimas 4 

semanas verificou-se que a maioria declarou ter caminhado ou participado de 

aulas de expressão corporal (70%). 

4.3.2 Medidas antropométricas  

A tabela 3 apresenta a estatística descritiva e inferencial relativa aos 

dados antropométricos identificados no início e após 12 semanas de 

intervenção. 
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Tabela 3 - Valores médios, desvios padrão e respectiva inferência para as variáveis 

antropométricas no início e ao fim de 12 semanas de intervenção 

 Início Após 12 semanas Z p 

Massa Corporal (Kg) 79,92 ± 16,72 79,86 ± 15,86 -,561 ,575 

IMC (Kg/m²) 27,99 ± 4,5 27,99 ± 4,3 -,652 ,515 

Circunferência cintura (cm) 97,20 ± 4,0 95,40 ± 4,6 -1,183 ,237 

Circunferência quadril (cm) 104,50 ± 8,9 103,35 ± 8,2 -1,524 ,128 

     

 

Pela leitura da tabela 3 podemos constatar que não houveram 

diferenças significativas entre o primeiro e segundo momento de aplicação. 

4.3.3 Six-Minutes Walk Test (6MWT)  

O teste foi realizado por toda a amostra tanto no início da intervenção do 

programa como após 12 semanas (100%). No que se refere no tempo gasto na 

aplicação do teste, verificou-se uma média de 22:00± 02:29 minutos no início 

da intervenção e de 23:00 ± 02:36 minutos após 12 semanas. Não foram 

identificadas diferenças significativas no tempo gasto para a aplicação do teste 

nos dois momentos (p=0,360).  

No que se refere a execução do teste foram encontradas diferenças 

significativas nas distâncias percorridas como é possível constatar na tabela 4.  

Tabela 4 - Valores médios, desvios padrão e respectiva inferência para o teste 6MWT no início 

e após 12 semanas da aplicação do programa 

 
Início Após 12 semanas Z P 

6MWT (m) 474,80 ± 81,4 537,7 m ± 99,1 -2,09 ,037* 

* p< 0,05 

Apesar de, em média, se ter encontrando uma melhoria significativa na 

distância percorrida, constata-se que 01 indivíduo do sexo masculino percorreu 

apenas 42 m e 02 indivíduos do sexo feminino percorreram apenas 6,2 m e 45 

m, respectivamente, não conseguindo o valor sinalizador de reposta positiva. 
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Ainda, foi verificado que dois indivíduos percorreram uma menor distância no 

segundo momento, quando comparado com o primeiro (-25 m e - 60 m).  

Ressalta-se que três indivíduos apresentaram dificuldade de 

compreensão do protocolo do teste, sendo necessário um período extra para a 

sua demonstração 

Os registros do Diário de Campo apontaram para dificuldades de 

percepção do esforço por parte da amostra ao longo da execução do teste, nos 

dois momentos de aplicação. As dificuldades de percepção do esforço foram 

identificadas tanto na indicação do nível de esforço solicitada pela Escala de 

Borg, como nas observações verbais durante e após o teste. 

As categorias de dificuldades registradas no Diário de Campo do 

presente estudo foram: a) manifestação de cansaço antes de iniciar o teste; b) 

manutenção da indicação do nível de esforço durante os três momentos de 

verificação pela Escala do Borg (minutos 0, 3 e 6) e c) incongruência entre o 

relato verbal do nível de esforço após o teste e os sinais de cansaço 

apresentados (sudorese e hiperventilação). 

Para o monitoramento da frequência cardíaca, adotou-se a utilização d 

um cardiofrequencímetro ao longo da execução dos testes. Com os resultados 

desse monitoramento, realizou-se a associação entre a percepção subjetiva do 

esforço, identificada pela Escala de Borg e o número de batimentos cardíacos, 

identificados pelo cardiofrequencímetro.   

Os resultados da tabela 5 apresentam o percentual da amostra que 

associou corretamente a percepção subjetiva do esforço com a alteração da 

frequência cardíaca sugerida pela Escala de Borg. 

Tabela 5 - Relação entre percepção subjetiva e nível objetivo de esforço 

 Minuto 0 Minuto 3 Minuto 6 

Início 20% 10% 0% 

Após 12 semanas  10% 0% 0% 
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Para explorar a associação entre resultados encontrados no 6MWT e 

características sociodemográficas da amostra, relacionou-se a média de 

distância percorrida no 6MWT com grau de escolaridade, renda mensal e 

frequência nas sessões. Para essa análise, utilizou-se a regressão linear 

simples e não foi detectada qualquer relação entre os resultados encontrados 

no 6MWT e as referidas variáveis: grau de escolaridade (t=1.786; p=0.124); 

renda mensal (t=-0.044; p=0.967) e frequência nas sessões (t=-0.956; 

p=0.367).  

 

 

4.4  Discussão 

Este estudo que tem como objetivo avaliar a aplicabilidade do 6MWT, 

apresenta como amostra indivíduos adultos (42,50 ± 9,3) de ambos os sexos 

(60% masculino), com diagnóstico de Esquizofrenia ou Transtorno 

Esquizoafetivo, que residem na comunidade. Amostra com características 

semelhantes foram também encontradas nos estudos de Beebe et al., (2005) e 

Marzolini et al., (2009), que utilizavam o 6MWT. No estudo de Beebe et al. 

(2005), a média de idade era de 52 anos e, no de Marzolini et al. (2009), era de 

43 ± 3 anos. 

Outros estudos, que utilizaram o 6MWT com amostras semelhantes, mas 

com média de faixa etária diferente (37,4 ± 10,1; 38,1 ± 10,4) e com pacientes 

em regime hospitalar, foram Vancampfort et al. (2009) e Vancampfort et al. 

(2011).  

Neste estudo identificou-se que, após 12 semanas de intervenção, as 

médias para massa corporal (p= 0,575), IMC (p= 0,515), de circunferências da 

cintura (p= 0,237) e do quadril (p= 0,128) não apresentavam diferenças 

significativas. O nosso resultado é idêntico a outros estudos, como o de Beebe 

et al. (2005) e de Manzolini et al., (2009) que avaliaram dimensões 

antropométricas e não encontraram diferenças significativas entre o primeiro e 

o segundo momento de coleta.  
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A média de tempo gasto para aplicação do 6MWT neste estudo foi 

semelhante nos dois momentos de aplicação do teste (início: 22:00 ± 02:29 

minutos; após 12 semanas: 23:00 ± 02:36 minutos), não havendo diferenças 

significativas (p= 0,360) entre as aplicações. Este resultado suporta os achados 

da revisão da literatura realizada por Solwan et al. (2001) e da avaliação 

realizada pela American Toracic Society (2002), que atestam que o 6MWT de 

fácil administração.  

A pouca variação do tempo para execução do teste nos dois momentos 

pode indicar uma consistência na compreensão do protocolo do teste pela 

amostra. A identificação de dificuldade na compreensão dos procedimentos de 

execução do 6MWT por três indivíduos no primeiro momento de aplicação e a 

adequada adaptação, realizada na forma de demonstração, para explicação de 

execução do teste aos mesmos não inviabilizou a realização da aplicação do 

teste no primeiro momento dentro do tempo estabelecido pelo protocolo. 

Contudo, por questão de segurança, deve-se levar em consideração a 

reserva de tempo extra aos 26 minutos estabelecidos no protocolo para 

explicações e demonstrações do teste. 

Os achados da literatura especializada e os resultados do presente estudo 

sobre o tempo gasto para aplicação do 6MWT indicam a possível utilização do 

teste no Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com 

Doença Mental Grave. Esta posição se justifica pela condição psíquica dos 

participantes, pouco receptíveis às avaliações e testagens e pela necessidade 

do projeto e do Hospital de dia A dinamizar os atendimentos. 

Na análise da execução do 6MWT, verificou-se que a média de distância 

percorrida na primeira aplicação foi de 474,80 ± 81,4 m e na segunda foi de 

537,7 ± 99,1 m. Estudo apresentado por Marzolini et al. (2009) relata uma 

média de distância percorrida na primeira aplicação de 535,9 ± 17 m e na 

segunda de 563,7 ± 35 m, no qual o aumento médio foi de 22,7 ± 22,3 m, no 

entanto, valores de significância não foram reportados. Nos resultados dos 

estudos de Beebe et al. (2005), não são apresentadas médias de distância 

percorrida no grupo experimental. 
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No presente estudo foi identificado a existência de diferenças significativas 

na média de distância percorrida entre primeira e segunda aplicação do teste 

(p= 0,037). Estudos de Marzolini et al. (2009) e Beebe et al. (2005) não 

reportam os valores de significância desta variável. 

Uma possibilidade de explicação para as diferenças dos resultados 

encontrados entre o presente estudo e os dois mencionados anteriormente 

pode estar no conteúdo dos programas adotados. No estudo de Beebe et al. 

(2005) era prescrito um programa de caminhada 3 vezes por semana. No de 

Marzolini et al. (2009), eram prescritos 90 minutos por sessão, 2 vezes por 

semana, com 10 minutos de exercício de baixa intensidade e alongamentos, 20 

minutos de treino resistido, 60 minutos de treino aeróbico e 05 minutos de volta 

à calma. No presente estudo eram prescritas atividades motoras, aeróbicas e 

desportivas duas vezes por semana com duração de 35 a 45 minutos. 

Uma segunda linha de explicação para as diferenças encontradas nos 

estudos pode ser o nível de condicionamento físico inicial das amostras dos 

estudos, uma vez que é descrito na literatura especializada que indivíduos 

sedentários tendem a responderem mais prontamente ao treinamento, quando 

comparado com indivíduos fisicamente ativos. Contudo, não foi identificado em 

nenhum dos três estudos o nível de condicionamento físico das amostras. 

De acordo com recentes achados, Vancampfort et al. (2009) apontam que, 

no 6MWT, os valores sinalizadores de resposta positiva da capacidade 

funcional em indivíduos com Esquizofrenia é 56,2 m para homens e 50,2 m 

para mulheres, conforme mencionado anteriormente. Neste estudo, verificou-se 

que 5 indivíduos não alcançaram esta  metragem (-25 m, 42 m, -60 m, 6,2 m e 

45 m).  

No presente estudo, como no de Beebe et al. (2005) e de Vancampfort et al. 

(2010), identificou-se dificuldades da amostra na percepção subjetiva do 

esforço durante os dois momentos de aplicação do teste.  

Na tentativa de resolver o problema de percepção do esforço no 6MWT, 

Vancampfort et al. (2010), sugerem que sejam criadas estratégias pedagógicas 

para o desenvolvimento da percepção subjetiva do esforço durante as 
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intervenções. Neste sentido, definiu-se que, durante as intervenções do 

Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença 

Mental Grave, os profissionais de Educação Física realizariam frequentes 

perguntas sobre o nível de esforço das atividades executadas nas sessões 

utilizando terminologia da Escala de Borg. No entanto, não foram observadas 

alterações na percepção subjetiva esforço do segundo momento de aplicação 

do 6MWT, quando comparado com o primeiro. 

Sobre a percepção subjetiva do esforço, Vancampfort et al. (2010) citam, 

ainda, a importância da Tabela de Borg para a avaliação psíquica do paciente 

no momento da aplicação do teste, para a avaliação da presença de sintomas 

de alteração na função psíquica sensopercepção, bem como pela presença de 

incongruência entre o interesse manifesto em participar do teste e a motivação 

intrínseca para realizar o esforço demandado pelo teste.  

Nos estudos de Beebe et al. (2005) e Vancampfort et al. (2010), são 

sugeridos estudos mais aprofundados na relação entre a percepção subjetiva 

do esforço e variáveis fisiológicas, como frequência cardíaca e pressão arterial, 

para a melhor compreensão sobre o comportamento da demanda de oxigênio 

durante o 6MWT em pacientes com Esquizofrenia ou Transtorno 

Esquizoafetivo.  

Duas das limitações deste estudo, nomeadamente, o reduzido número da 

amostra (N=10) e a seleção por conveniência da amostra, bem como a 

dificuldade da amostra em perceber, subjetivamente, o esforço físico 

demandado pelo teste, reduzem a capacidade de análise dos resultados 

encontrados.  

 

 

4.5 Conclusões e recomendações  

Sendo este um estudo exploratório, que teve como objetivo avaliar a 

aplicabilidade do 6MWT no contexto do Projecto Impacto da Actividade Física e 

Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave, e considerando que:  
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Verificou-se que a amostra teve capacidade de executar o 6MWT em dois 

momentos diferentes, com melhorias significativas na média da distância 

percorrida entre os dois momentos de aplicação do teste;  

Não foram identificadas diferenças significativas nas médias de tempo gasto 

para aplicação de teste nos dois momentos de aplicação;  

Verificou-se a dificuldade da amostra na percepção do esforço durante o 

teste.   

Conclui-se que o Six-Minutes Walk Test pode ser aplicado no contexto do 

no Projecto Impacto da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com 

Doença Mental Grave. Contudo, sugerem-se para aplicação do mesmo no 

contexto do projeto, estudos mais aprofundados de metodologia educativa para 

o desenvolvimento da percepção subjetiva do esforço, estudos de 

confiabilidade e de validade do teste para o grupo populacional com as 

características clínicas como a do projeto.  
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Conclusões 

As conclusões desta tese foram que a implantação do Projecto Impacto 

da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave na 

Unidade de Psiquiatria do Hospital de São João ocorreu com sucesso.  

No que diz respeito a compreensão do conceito e dos testes de 

capacidade funcional para indivíduos com Esquizofrenia, verificou-se que, 

ainda que não clareza e consenso no entendimento do tema na literatura, o 

que dificulta a análise da mesma. Foram identificados 6 instrumentos para 

avaliação da capacidade funcional, nomeadamente, UPSA, UPSA-Brief, QLS, 

6MWT, TABS e ILSS – SR, sendo o 6MWT o único utilizado para capacidade 

funcional para o exercício.  

O Six-Minutes Walk Test pode ser aplicado no contexto do Projecto Impacto 

da Actividade Física e Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave. 

Contudo, sugerem-se para aplicação do mesmo no contexto do projeto, 

estudos mais aprofundados de metodologia educativa para o desenvolvimento 

da percepção subjetiva do esforço, estudos de confiabilidade e de validade do 

teste para o grupo populacional com as características clínicas como a do 

projeto.  
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Anexo I: Termo livre esclarecido 

Estudo sobre o Impacto da Actividade Física e 

Desportiva em Pessoas com Doença Mental Grave 

 

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE 

Caro participante, 

 

Este documento descreve o estudo em que o/a convidamos a participar. 

Por favor leia-o atentamente. No fim o investigador irá perguntar-lhe se concorda em 

participar neste estudo. Se não se sentir totalmente esclarecido, sinta-se à vontade para 

colocar todas as questões que tenha ao investigador presente. Não fique com dúvidas. 

Caso decida participar, e se surgirem novas questões, poderá contactar o investigador 

para esclarecê-las. 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto em conjunto com a Unidade de 

Psiquiatria Comunitária e Hospitais de Dia do Hospital de São João está a desenvolver 

um estudo sobre a influência da actividade física e desportiva na saúde das pessoas 

com perturbações do foro psiquiátrico.  

IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIGADOR RESPONSÁVEL 

O investigador responsável pelo estudo é o Professor Rui Manuel Nunes Corredeira, 

coordenador do Gabinete de Educação Física Especial da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (contacto email: rcorredeira@fade.up.pt).  

OBJECTIVO DA INVESTIGAÇÃO 

O objectivo principal deste estudo é desenvolver um programa de actividade física e 

desportiva que corresponda às necessidades e características específicas dos seus 

participantes. Com a concretização deste trabalho pretendemos contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos participantes, através dos efeitos benéficos (físico, 

psicológico e social) da actividade física. É também nosso objectivo promover hábitos 

de vida saudável, através da prática desportiva e da aquisição de hábitos regulares de 

prática de exercício físico.  

mailto:rcorredeira@fade.up.pt


 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

Serão propostas actividades rítmicas e expressivas, jogos recreativos e desportivos de 

intensidade baixa a moderada em função do nível de aptidão física apresentado pelos 

participantes. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS E EVENTUAIS RISCOS 

O envolvimento neste estudo permite ao participante melhorar os seus níveis de saúde 

e bem-estar geral bem como o desenvolvimento da sua condição física (capacidade 

de resistência, velocidade, flexibilidade e força) e da coordenação dos movimentos 

(equilíbrio, destreza, agilidade). Os eventuais riscos cardiovasculares serão 

controlados mediante avaliação prévia por médico internista. 

INCÓMODOS DERIVADOS DA PARTICIPAÇÃO (Nº CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES, 

DESLOCAÇÕES,..) 

Na fase inicial do programa poderão ocorrer alguns fenómenos de fadiga ou cansaço 

muscular em consequência da adaptação do organismo ao esforço. 

Devido às características específicas da actividade física, o envolvimento no programa 

implicará a utilização de equipamento específico (calçado e roupa de desporto) por 

parte dos participantes. 

Para avaliar as melhorias na condição física e saúde dos participantes será necessário 

realizar alguns testes de avaliação (exercícios específicos e preenchimento de 

questionários) os quais serão realizados durante o tempo da actividade sob supervisão 

da equipa de investigadores. Como tal, os participantes não necessitarão de 

despender do seu tempo pessoal, fora das actividades, para a realização dos referidos 

testes.  

CARÁCTER VOLUNTÁRIO DA PARTICIPAÇÃO 

A participação no estudo é de carácter voluntário. 

REFLEXÃO SOBRE O PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO 

Os participantes terão tempo disponível para reflectir sobre o pedido de participação e 

se necessário ouvir a opinião de familiares e/ou amigos antes de tomarem uma 

decisão.  

 

 



 

LIBERDADE PARA DECIDIR 

Os participantes têm total liberdade para decidir se desejam ou não participar no 

estudo não decorrendo desta decisão qualquer prejuízo para o próprio. 

POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO ESTUDO 

Os participantes podem decidir retirar-se do estudo em qualquer momento, sem que 

tal decisão comprometa o relacionamento com o médico nem o respeito pelos direitos 

à assistência que lhe é devida.  

GARANTIA DA PRIVACIDADE E DA CONFIDENCIALIDADE 

Todos os dados e informações recolhidas serão guardados e mantido na máxima 

privacidade e confidencialidade e apenas a equipa de investigadores terá acesso aos 

mesmos. 

APROVAÇÃO DO ESTUDO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE DO HOSPITAL DE S.JOÃO - 

EPE 

Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde do 

Hospital de S. João – EPE. 

Declaro que me sinto esclarecido/a com a informação que me foi prestada e que foram 

respondidas todas as questões que desejei colocar. Declaro, com a minha assinatura, 

que consinto a minha participação neste estudo. 

 

Data: ___ de ______________ de 2011 

 

__________________________________                   

________________________________ 

                   O Participante                                                      O Investigador 

Qualquer dúvida, por favor não hesite em contactar-nos: 

Prof. Dr. Rui Corredeira – Telemóvel: 965080823 

Dr.ª Tânia Bastos – Telemóvel: 914117120 

Gabinete de Educação Física Especial - Faculdade de Desporto do Porto  
 

Telefone: 22 507 47 82 



 

Anexo II: Questionário sócio demográfico 

Questionário sociodemográfico                                                                                                                ID                                                                                                       

Nome:_______________________________________________ 

Início da Aplicação: _________hrs               Data:____/_____/____                                                                                                                                                                          

Nº 

1. Sexo: �  0 feminino �  1 masculino 

 

2.  Qual a sua idade?:_____ anos  

 

3. Quais as suas habilitações literárias? 

1____Não sei    2___ Sem estudos    3____ 1º ciclo    4____ 2º ciclo     5____ 3º ciclo 6____ Ensino Secundário    

7____ Ensino Superior     8____ Mestrado/Doutoramento 

 

4.  Qual a sua orientação religiosa? 1____ católica  2____ protestante 3____  Ateu/Agnóstico  4-

_____Outra:_____________________ 

 

5. Qual o seu estado civil? 1____Solteiro(a)      2____Casado(a)       3____União de fato        4____Viúvo(a)    

5____Divorciado(a)   

6___ Outro:_________________ 

 

6.  Tem filhos ? 0___Não 1 ____Sim:   

6.1. quantos? ______ 

 

7. Com quem vive? 1____Mãe/Pai     2____Esposa/Marido     3____Sozinho     4_____Filhos     5_____Outros: 

______ 

 

8. Exerce alguma profissão?  0___ Não       1___ Sim          

8.1 Qual?_______________    

8.2   Qual a sua carga horária diária de trabalho?________ horas/dia 

 

9. Possui o ordenado mensal? 0 ____Não   1  ____Sim 

9.1 Origem do ordenado: 0____Reformado  1 ____Subsídio desemprego    3 ____Salário 

9.2 Qual o seu rendimento mensal (Salários Mínimos Nacional- SMN 475,00)? 

1 _____ até meio SMN (237,50)       

2 _____ entre meio e um SMN (237,50 - 475,00)       

3 _____ entre um e dois SMN (475,00 – 950,00)  

4 _____ entre dois e três SMN (950,00 – 1425,00)       

5 _____ entre três e cinco SM (1425,00 – 2375,00)    

6 _____ acima de cinco SMN (2375,00)    

10. Já praticou alguma atividade física/exercício fisico? 0 ____Não      1  _____Sim 

10.1. Qual(ais)?___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

11. Praticou alguma atividade física nas 4 últimas semanas? 0 _____Não   1  ____Sim 

Qual (ais)?_______________________________________________________________________________ 

 

12. Final da Aplicação: __________ hrs                                  Duração total: ________ min.                                                              

Obs:___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

13. Medicamentos Utilizados:   

Hipertensão: 

Nome  

Principio Ativo  

Função  

Dosagem/dia  

 
Diabetes: 

Nome  

Principio Ativo  

Função  

Dosagem/dia  

 

Psicopatologicos: 

Nome  

Principio Ativo  

Função  

Dosagem/dia  

 

Outros: 

Nome  

Principio Ativo  

Função  

Dosagem/dia  

 
 
19: Patologias músculo esqueléticas: 

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
20. Duração média da doença: _______________________________________________________ 
 

 

 

 



 

Anexo III: Documento de coleta do 6MWT 

Aplicação: 1ª �  2ª �  3ª �  

Participante:__________________________________________ Data___/___/___ 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

IMC Relação cintura/quadril  

12.Peso 13.Altura 14.Resultado 15.Cintura 16.Quadril 17.Resultado 

      

 

18. Medicamentos Utilizados:   

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Principio ativo:_____________________________________________________________________ 

Função:__________________________________________________________________________ 

Dosagem/dia:______________________________________________________________________ 
 
19: Patologias músculo esqueléticas: 

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
20. Duração média da doença: _______________________________________________________ 

 
TESTE DOS 6 MINUTOS (6MWT) 

 

0-10 – Pontuação Escala Borg  

Distância Final (metros) Imediatamente antes 3 minutos 6 minutos 

 

 

   

Obs:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Final da Aplicação: ______hrs                                   Duração total: ____ min 

Nº 

PA antes PA depois FC antes FC depois 

 

 

   

ID 

ID 



 

Anexo IV: Documento de coleta do IPAQ 

Aplicação: 1ª �  2ª �  3ª �  

Participante:__________________________________________ Data___/___/___ 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

– VERSÃO CURTA – 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos 

(CDC) e Instituto Karolinska (1998). Disponível em http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm 

 

 

As perguntas estão relacionadas com o tempo que gastou fazendo actividade física na ÚLTIMA 

semana. 

Incluem as actividades que faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por desporto, 

exercício ou como parte das suas actividades em casa ou no jardim. 

 

Para responder às questões lembre-se que: 

 Actividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

 Actividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 

Para responder às perguntas pense somente nas actividades que realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez. 

 

 

1a. Em quantos dias da última semana CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no 

trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de 

exercício? 

Dias: _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

1b. Nos dias em que caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total gastou 

caminhando por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

2a. Em quantos dias da última semana, realizou actividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbia leve, jogar 

voleibol recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como 

varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer actividade que fez aumentar moderadamente a sua 

respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)  

Dias: _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

Nº 



 

 

2b. Nos dias em que fez essas actividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total gastou fazendo essas actividades por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

 

3a. Em quantos dias da última semana, realizou actividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbia, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, 

jogar basquetebol, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer actividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

Dias: _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b. Nos dias em que fez essas actividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo 

no total gastou fazendo essas actividades por dia?  

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou 

faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado a estuda, sentado enquanto 

descansa, a ler ou deitado enquanto vê televisão. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em autocarro, comboio, metro ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total gasta sentado durante um dia de semana? 

______ horas ____ minutos 

4b. Quanto tempo no total gasta sentado durante um dia de final de semana? 

______ horas ____ minutos 

 

Recusa 
preencher o 
questionário 

Não termina 
o 

questionário 

Completa o 
questionário 

por fases 

Realiza 
todo o questionário 

numa só fase 

Tempo de 
preenchimento 
do questionário 

     

 

 

Observações: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

Anexo V: Folha adicional para diário de campo 

Participante:______________________________________________________    

Dia: ___/___/___ 

AU- Ausente(0X,0s)               OC-Ocasionalmente(1-5X,1-5s)         FR-Freqüentemente(+5X,+5s) 

Observação Professor: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Impressões Aluno: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Dificuldades: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Disfunção Descrição 

Baixo senso de posição corporal Problema em perceber a localização do corpo na 
posição estatica, problema com o equilibrio 

Baixa Percepção cinestésica Problema em acompanhar a posição do corpo durante 
a atividade. 

Falta de exatidão no processamento viso/espacial Problema em percber espaço-tempo 

Não efetivação de integração motora verbal Problema em acompanhar as instruções do professor. 

Ausência de planejamento motor Problema em prever o resultado e selecionar a 
estratégia motora para alcançar o objetivo. 

Baixa de coordenação dos grupos musculares Problema em recrutar os músculos para tarefa 
específica e/ou fraca sincronização dos músculos para 
as atividades. 

Baixa memória motora Problema em recordar de forma correta e rápida as 
sequências dos músculos necessários para a atividade 
específica. 

Baixa tônus motor Problema em controlar a tônus e força 

Baixo monitoramento da performance Problema em avaliar a efetivação é a progressão da 
performance motora durante a atividade. 


